REGULAMENTO
12ª FESTIVAL TAGUATINGA
DE CINEMA
1. APRESENTAÇÃO
O FESTIVAL TAGUATINGA DE CINEMA é organizado pela Associação Cultural
FAÍSCA (Fórum de Ação e Inclusão Social, Cultural e Ambiental) e tem patrocínio
do Fundo de Apoio à Cultura ‐ FAC, da Secretaria do Estado de Cultura do Distrito
Federal.
2. OBJETIVO
O esﬀmulo à produção de ﬁlmes independentes realizados em contextos de
emancipação sociocultural (ﬁlmes de movimentos sociais e avismo) é o princípio
norteador do Fesval Taguanga de Cinema. Sua décima segunda edição tem o
objevo de divulgar e discur ﬁlmes que tratem dos valores ditos femininos, tais
como amorosidade, compaixão, conﬁança, cuidado, cooperação, respeito à
alteridade e à Natureza, e que tenham uma mirada não patriarcal. Com o tema
Nossa Porção Mulher, o fesval pretende alinhar‐se ao espírito do nosso tempo,
contribuindo para o debate sobre equidade das relações de gênero, democracia
racial e direito da sexualidade e ainda para a formação de consciências inclusivas,
valorizadoras da diversidade e da integralidade humanas.
3. PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO
O FESTIVAL TAGUATINGA DE CINEMA será realizado de 01 a 04 de novembro
de 2017, no Complexo Cultural Teatro da Praça em Taguanga ‐ DF.
4. INSCRIÇÃO
No ato da inscrição, o candidato deverá observar os seguintes procedimentos e
condições:

● A Associação Cultural FAÍSCA recebe inscrições no período entre 19 de junho
até às 23h59min de 23 de julho de 2017, considerando o horário de Brasília.
● Podem ser inscritos ﬁlmes de curta metragem com duração máxima de 20
minutos, realizados a parr de 1º de janeiro de 2015, que estejam de acordo
com o tema Nossa Porção Mulher, captadas e ﬁnalizadas em qualquer
formato audiovisual e cuja cópia de exibição, quando solicitada pela
coordenação do fesval, possuam as seguintes especiﬁcações técnicas:
‐

Resolução mínima de 1920 x 1080 linhas, velocidade (FRAME RATE)
de 29.97 FPS (frames por segundo) e terem no máximo 20 minutos de
duração.

● Não serão aceitos ﬁlmes com cenas de sexo explícito, culto à violência e
qualquer po de abordagem preconceituosa.
● Os ﬁlmes inscritos não poderão ter sido selecionados em edições anteriores
do fesval. Aqueles que foram inscritos mas não selecionados podem ser
outra vez inscritos, desde que estejam em consonância com o tema escolhido
para esta edição do fesval e respeitem as demais regras deste regulamento.
● Um mesmo responsável poderá inscrever uma quandade ilimitada de ﬁlmes.
● O responsável pela inscrição deverá informar, em campo próprio e disponível
no site, um link para a visualização do ﬁlme e a senha de acesso, quando for o
caso. A preferência é pelos sites YouTube e Vimeo. Serão aceitos links de
transferência de arquivos como Dropbox, SendSpace e Google Drive.
* Casos excepcionais, em que o realizador não consiga fazer o upload do ﬁlme
na internet por questões diversas, serão aceitas inscrições por correio até o
dia 16 de Julho de 2015, valendo a data da postagem no envelope. Neste
caso deverá ser enviado para a sede do Fesval uma cópia do ﬁlme em
arquivo alto de dados em pendrive ou DVD formato 1920 x 1080 linhas,
velocidade (FRAME RATE) de 29.97 FPS (frames por segundo) para o seguinte
endereço:
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* Não haverá devolução do material enviado para a seleção.

● As cópias de exibição e o material de divulgação deverão chegar até o dia 30
de Julho de 2017, e ter postagem até dia 16 de Julho de 2017.
● Só serão aceitos vídeos do YouTube com a privacidade deﬁnida como Privado
se forem enviados usuário e senha, para que a organização faça o download.
● O responsável pela inscrição deverá anexar no mínimo duas e no máximo três
imagens para divulgação do ﬁlme, em campo especíﬁco do formulário. As
imagens enviadas devem estar no formato JPG ou PNG, com resolução de
300 dpi.
● A lista de obras selecionadas estará disponível no site do fesval
(www.fesvaltaguanga.com.br) a parr do dia 6 de Agosto de 2017, sendo
esse prazo prorrogável a critério da organização do fesval.
● Todos os ﬁlmes inscritos no Fesval Taguanga de Cinema autorizam
automacamente a organização do Fesval a exibir e disponibilizar os ﬁlmes
no site do evento para votação e se manterem no site por tempo
indeterminado.
● Uma vez inscrito, o ﬁlme só poderá ser rerado da mostra online a parr do
dia 01 de Dezembro de 2017 a pedido parcular do realizador inscrito na
ﬁcha de inscrição do ﬁlme.
5. SELEÇÃO DOS FILMES
Serão selecionadas 24 obras para a Mostra Compeva do 12ª FESTIVAL
TAGUATINGA DE CINEMA a ser realizado entre os dias 01 a 04 de Novembro no
Teatro da Praça em Taguatinga DF . A Seleção se dará em 2 etapas:
1. Seleção por Voto Popular ONLINE de 4 obras inscritas e mais votadas via
internet, no “FESTIVAL TAGUATINGA DE CINEMA on line” até o dia 02 de
Setembro.
2. Seleção por Curadoria de 20 obras inscritas via internet.
6. FESTIVAL ONLINE
● Para realizar a votação será necessário efetuar um cadastro e estar logado no
site do fesval com uma conta do Facebook ou uma conta criada no próprio
site do Fesval Taguanga de Cinema.
● Cada usuário poderá efetuar um único voto por ﬁlme, podem votar em vários

ﬁlmes.
● A votação poderá ser suspensa a qualquer momento pela organização do
Fesval sem prévio aviso.
● Caso ocorra qualquer po de ataque ao sistema de votação o Fesval terá
todo o direito de cancelar todos os votos de todos os ﬁlmes que forem
idenﬁcados que sofreram ataque, esses ﬁlmes também poderão ser
penalizados com a sua desclassiﬁcação. A desclassiﬁcação vai depender da
análise feita pela equipe do Fesval.
● O Fesval reserva o direito de cancelar a votação online sem prévio aviso.
7. PREMIAÇÃO
Os 24 curtas‐metragens selecionados concorrerão ao Prêmio de Melhor Filme
pelo Júri Oﬁcial R$ 5.000,00 (cinco mil reais), Prêmio de Melhor Filme pelo Júri
Popular R$ 2.000,00 (dois mil reais) e prêmio de ﬁlme mais votado no FESTIVAL
TAGUATINGA DE CINEMA online R$1.000,00 (mil reais). O Júri Oﬁcial será
formado por pesquisadores e proﬁssionais da área de cinema e vídeo a serem
convidados.
A premiação, em dinheiro, deverá ser paga mediante apresentação de
documentação (Nota ﬁscal) em nome da empresa produtora ou do produtor
execuvo desde que o mesmo comprove direitos sobre a respecva obra
audiovisual.
Além dos prêmios em dinheiro, todos os realizadores das 24 obras
selecionadas para a Mostra Compeva serão convidados a parcipar do Fesval
Taguanga de Cinema com despesas de deslocamento, hospedagem e
alimentação custeadas pela organização do fesval.
Os produtores dos ﬁlmes selecionados serão comunicados com antecedência
para a eventual aceitação em parcipar de um concurso de prêmios que
impliquem em concessão de direitos de exibição ou correlatos.
A inscrição de um trabalho no 12º Festival TAGUATINGA DE CINEMA, implica
na plena aceitação deste regulamento.

