
 

 
 

MOSTRA PARALELA WIFT-BRASIL 
REGULAMENTO  

 
 
 
1. APRESENTAÇÃO 

 
O FESTIVAL TAGUATINGA DE CINEMA é organizado pela Associação Cultural FAÍSCA           

(Fórum de Ação e Inclusão Social, Cultural e Ambiental). 
 

 
2. OBJETIVO 

 
O estímulo à produção de filmes independentes realizados em contextos de           

emancipação sociocultural é o princípio norteador do Festival Taguatinga de Cinema.           
Com o tema O movimento em nós, sua décima terceira edição tem o objetivo de               
divulgar e discutir filmes forjados no contexto do Brasil atual (2016-2018), atravessados            
por um desejo de resistência, florescimento e resposta criativa à escalada autoritária de             
retrocessos. Por meio desse universo fílmico, tencionamos conhecer o modo como           
realizadores e realizadoras expressam seus pontos de vista sobre o Brasil em estado de              
golpe, seja através de um discurso experimental, ensaístico, seja contando histórias de            
personagens reais ou fictícios capazes de criação e recriação, com disposição de afirmar             
sua singularidade e agir, individual ou coletivamente, para gerar riquezas materiais e            
espirituais com abrangência social e cultural, no contexto adverso atual. 

Alinhados ao tema do ano, vimos a necessidade de continuar a estimular a             
visibilidade da produção audiovisual realizada por mulheres que ocupam lugar de           
destaque na realização de filmes.  

Em parceria com a WIFT-Brasil - Women in Film and Television, rede mundial que              
proporciona suporte profissional, oportunidades de networking e reconhecimento para         
mulheres que trabalham nas mais diversas áreas do audiovisual, iremos realizar a Mostra             
Paralela WIFT, com a exibição de filmes dirigidos ou roteirizados por mulheres            



associadas à rede.  
 
 
 

 
3. PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

 
O FESTIVAL TAGUATINGA DE CINEMA será realizado de 22 a 25 de agosto de 2018, no                

Complexo Cultural Teatro da Praça, em Taguatinga - DF. A Mostra Paralela WIFT-Brasil             
será realizada no dia 24 de agosto. 

 

4. INSCRIÇÃO 
 

No ato da inscrição, a candidata deverá observar os seguintes procedimentos e            
condições: 

 
● Associar-se à WIFT-Brasil através do site http://wiftbrasil.org; 
● Inscrever seu filme no site https://festivaltaguatinga.com.br em Inscrições Mostra         

WIFT; 
● A realizadora deverá ter ocupado cargo de diretora ou roteirista no filme inscrito; 
● A Associação Cultural FAÍSCA receberá inscrições no período de 06 de julho até as              

23h59min de 18 de Julho de 2018, considerando o horário de Brasília.  
 

● Podem ser inscritos filmes de curta metragem com duração máxima de 30 minutos,             
realizados a partir de 1º de janeiro de 2010, em qualquer formato audiovisual, de              
acordo com as seguintes especificações técnicas: 
 

- Resolução mínima de 1920x1080 linhas, velocidade (FRAME RATE) de 29.97          
FPS (frames por segundo). 

 
● Não serão aceitos filmes com cenas de sexo explícito, culto à violência e qualquer              

tipo de abordagem preconceituosa.  
 

● Os filmes inscritos poderão ter sido selecionados em edições anteriores do Festival.            
Aqueles que foram inscritos, mas não selecionados, poderão ser outra vez inscritos,            
desde que estejam em consonância com o tema escolhido para esta edição e             
respeitem as demais regras deste regulamento. 

 
● Uma mesma responsável poderá inscrever uma quantidade ilimitada de filmes.  

 
● O responsável pela inscrição deverá informar, em campo próprio e disponível no site             

do Festival, um link para o download do filme e a senha de acesso, quando for o                 
caso. A preferência é pelos sites YouTube ou Vimeo. Serão aceitos links de             
transferência de arquivos, como Dropbox, SendSpace e Google Drive.  
 

● Só serão aceitos vídeos do YouTube com a privacidade definida como Não Listado,             
para que a organização faça o download. 

 

https://festivaltaguatinga.com.br/


● O responsável pela inscrição deverá anexar no mínimo duas e no máximo três             
imagens para a divulgação do filme, em campo específico do formulário. As imagens             
enviadas devem estar no formato JPG ou PNG, com resolução de 300 dpi. 

 
* 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 15 de              
Julho de 2018, valendo a data da postagem no envelope, a fim de que cheguem ao                
seu destino até 25 de julho de 2018. Neste caso, deverá ser enviada para a sede do                 
Festival uma cópia do filme em arquivo alto de dados, em pendrive ou DVD, formato               
1920x1080 linhas, velocidade (FRAME RATE) de 29.97 FPS (frames por segundo),           
para o seguinte endereço: 
 
13ª FESTIVAL DE CINEMA DE TAGUATINGA  
ASSOCIAÇÃO CULTURAL FAÍSCA 
FÓRUM DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL 
SHIN CA 09 LOTE 16 LOTE P APT 216 
CEP 71.503-509 

 
* Não haverá devolução do material enviado para a seleção. 

 
 

● A lista de obras selecionadas estará disponível no site         
(www.festivaltaguatinga.com.br) a partir do dia 30 de julho de 2018, sendo este            
prazo prorrogável a critério da organização do Festival. 

 
● Os filmes inscritos na Mostra Paralela WIFT-Brasil não participarão da premiação de            

festival e não serão remunerados pela exibição única durante o evento. 
 

● A responsável pela inscrição do filme deve ser também a profissional responsável            
pelos direitos autorais da obra inscrita, das imagens, texto e áudio.  

 
 
5. SELEÇÃO DOS FILMES  

 
Serão selecionadas 4 (quatro) obras para a Mostra Paralela WIFT-Brasil do 13ª            

FESTIVAL TAGUATINGA DE CINEMA. A seleção se dará em etapa única pela Curadoria             
Oficial e Organização do evento. 

 
  

A inscrição de uma obra no 13º Festival TAGUATINGA DE CINEMA implica na plena              
aceitação deste regulamento. 

 

http://www.festivaltaguatinga.com.br/

