
REGULAMENTO 

1ª MOSTRA OLHARES SERGIPANOS 

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1 A 1° Mostra OLHARES SERGIPANOS, organizada por professores(as) e          
estudantes da Universidade Federal de Sergipe, tem como objetivo estimular a           
produção e exibição de filmes Sergipanos e de Discentes de Instituições de Ensino             
Superior de Sergipe. A mostra tem como objetivos evidenciar a produção           
audiovisual local, contribuir na divulgação destes trabalhos, e atuar na criação de            
público com acesso à linguagem cinematográfica e ao cinema produzido em           
Sergipe.  
 
1.2 A mostra tem caráter não competitivo e será realizada em plataforma online             
(que será divulgada posteriormente), em parceria com o Cinema Vitória, entre os            
dias 25 de Janeiro de 2020 e 03 de Fevereiro de 2020. 
 
1.3 A mostra contará com uma sessão especial de filmes produzidos pelos            
realizadores audiovisuais durante a quarentena provocada pela pandemia do         
Covid-19. 
 
1.4 Poderá contar também com uma mostra de filmes sergipanos convidados pela            
equipe de curadoria.  
 
 
2. DOS(AS) PARTICIPANTES 
 
2.1 Poderão participar da Mostra obras audiovisuais produzidas no âmbito do           
estado de Sergipe.  
 
2.2 Poderão participar da sessão universitária da Mostra obras audiovisuais          
produzidas no âmbito dos departamentos da Universidade Federal e demais          
Instituições de Ensino Superior de Sergipe como parte de atividades para disciplinas            
ou como Trabalho de Conclusão de Curso, tanto por alunos(as) como por            
ex-alunos(as), finalizadas a partir de 2015.  
 
2.3 Para a sessão especial de filmes produzidos durante a quarentena, poderão            
participar obras audiovisuais realizadas por alunos(as) e ex-alunos(as) universitários         
e demais realizadores do estado.  
 
3. ADMISSÃO DAS OBRAS  



 
3.1 Nesta Mostra as obras audiovisuais deverão ser inscritas através do           
preenchimento da Ficha de Inscrição e upload da obra na internet (ver normas             
específicas no item 4 deste Regulamento). As inscrições para a 1ª Mostra Olhares             
Sergipanos são gratuitas. 
 
3.2 Não há nenhuma restrição em relação ao gênero cinematográfico e serão            
admitidos na mostra trabalhos em vídeo que se enquadrem nas categorias Ficção,            
Animação, Documentário, Experimental e Videoclipe. 
 
3.3 Para integrar a Mostra serão aceitos curtas-metragens de até 25 minutos de             
duração (incluindo créditos) captados em qualquer formato e finalizados nos          
formatos MP4, MOV, MPEG2 ou AVI, com resolução mínima de 720p x 1080p. 
 
3.4 Vídeos com problemas de som e qualidade de imagem serão desclassificados            
pela curadoria. Ex: Vídeos com áudios atrasados, vídeos em áudio mono e arquivos 
corrompidos. 
 
3.5 A inscrição deverá ser realizada pelo diretor(a) da obra e cada realizador(a)             
poderá inscrever quantos trabalhos desejar, desde que finalizados a partir de 
2015. 
 
3.6 Não serão aceitas produções audiovisuais em formato de programa jornalístico           
e/ou vídeo-reportagem e/ou que tenham caráter publicitário/institucional. 
 
3.7 Será permitida a inscrição de obras que participaram de outros festivais e             
mostras culturais. 
 
3.8 Será permitida somente obras em idioma Português Brasileiro. 
 
3.9 Para ser exibido a obra deverá conter obrigatoriamente legenda em Português            
Brasileiro.  
 
4. DA INSCRIÇÃO 
 
4.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente através de formulário online          
disponível em https://forms.gle/5zrc487P6WvntMgN8 ao qual deverá ser anexado o         
link de visualização da obra disponibilizada em sites de armazenamento,          
preferencialmente VIMEO (www.vimeo.com) ou YOUTUBE (www.youtube.com), e       
também a senha de acesso, quando for o caso. 
 
4.2 Não serão aceitos vídeos do YouTube com a privacidade definida como            
“Privado”, mesmo que seja enviado o usuário e senha da conta de e-mail do(a)              
responsável. 

https://forms.gle/5zrc487P6WvntMgN8


 
4.3 O período de inscrições na Mostra é de 09 de Novembro de 2020 a 09 de                 
Dezembro de 2020. 
 
4.4 Não serão aceitas inscrições de trabalhos incompletos e/ou fora do prazo            
estabelecido neste regulamento. 
 
4.5 O(A) responsável pela inscrição deverá enviar com a ficha de inscrição uma             
imagem para divulgação do filme. A imagem anexada deve estar no formato JPG,             
com resolução de 300dpi. 
 
4.6 1 foto do realizador em formato JPG com resolução mínima de 300 dpi; 
 
4.7 A lista dos filmes selecionados será divulgada online a partir do dia 23 de               
Dezembro de 2020. 
 
4.8 A curadoria dos filmes e organização da Mostra serão realizadas pelas equipes             
dos projetos de Extensão da UFS | Cinema Vitória e Cine Calçadão Online.  
 
5. CONDIÇÕES GERAIS 
 
5.1 As autorizações de exibição da obra inscrita incluem a reprodução/exibição da            
obra na sua totalidade para exibição na agenda da Mostra, assim como de trechos              
específicos a serem utilizados nas peças de divulgação do evento. 
 
5.2 A organização da Mostra e o DCOS não se responsabilizam pelos direitos             
autorais sobre quaisquer imagens, áudios, locações ou trilhas sonoras utilizadas nas 
obras inscritas e/ou selecionadas para a Mostra, sendo elas de total           
responsabilidade dos(as) realizadores(as). 
 
5.3 As obras inscritas que não atenderem a quaisquer das exigências previstas            
neste regulamento serão desclassificadas. 
 
5.4 Dúvidas sobre o Festival ou sobre este regulamento podem ser esclarecidas por 
meio das contas em redes sociais oficiais do evento ou através do e-mail:             
olharessergipanos@gmail.com. 
 
5.5 Casos, porventura, omissos neste regulamento serão analisados pela comissão 
organizadora da Mostra. 
 

Aracaju, 17 de outubro de 2020. 
 
 
 

mailto:olharessergipanos@gmail.com


 
                                                      Cronograma 
 

 
 
 
 
 

Período  Descrição 

09 de Novembro a  
09 de Dezembro de 2020 

Inscrição e envio do link do filme (vimeo, youtube e/ou 
outros) com um texto de apresentação. 

 

23 de Dezembro de 2020 Divulgação dos filmes selecionados. 

25 de Janeiro de 2020  
a 03 de Fevereiro de 2021 

Realização da mostra  


