
 

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE CURTAS-METRAGENS 
 

1. O Festival 

O Pirarucurta - Festival Audiovisual Universitário da Faculdade Martha Falcão | FMF  será 
realizado nos dias 18 e 19 de novembro de 2020, em Manaus-AM. O evento é promovido pela 
Faculdade Martha Falcão e pelo curso de Comunicação Social da Faculdade Martha Falcão | 

FMF. 

A proposta é abrir espaço para a divulgação e democratização da produção audiovisual, 
objetivando socializar e dar visibilidade a vídeos e filmes de curtas-metragens produzidos 
por universitários do Amazonas, além de fomentar o reconhecimento dos futuros 
profissionais do audiovisual de forma geral. 

O Pirarucurta - Festival Audiovisual Universitário da Faculdade Martha Falcão | FMF 
pretende lançar olhares para os novos caminhos que estão sendo construídos na área, por 
iniciativa de produções coletivas, independentes e estudantis. Acreditamos que o 
audiovisual é uma ferramenta para difundir diálogos e gerar escutas, conectando 
experiências, narrativas e potências para transformação social. Este ano, enfatizaremos ainda 
o debate em torno da nossa cultura amazônica. 

 

2. Condições para inscrição nas mostras 

As obras inscritas na Mostra Competitiva deverão ter a equipe descrita na ficha técnica 
composta integralmente por estudantes universitários ou egressos de Instituição de Ensino 
Superior (IES) do Amazonas das áreas de Comunicação, Audiovisuais e afins, graduados 
entre 2018-2020. Pode ser responsável pela inscrição de um vídeo no Festival qualquer 
pessoa que tenha envolvimento direto com a realização do trabalho, estando o nome 
incluído nos créditos. 

As obras inscritas na Mostra não Competitiva poderão ser produções, de 2018-2020, que 
foram exibidas em outras mostras ou festivais. Fica aberta também a possibilidade de 
exibição de curtas-metragens de profissionais, de 2018-2020. As obras inscritas não 
precisam ser inéditas ou premiadas, devendo, no entanto, obedecer às categorias presentes 
delimitadas no item 3.1. Pode ser responsável pela inscrição de um vídeo no Festival 
qualquer pessoa que tenha envolvimento direto com a realização do trabalho, estando o 
nome incluído nos créditos. 

 

3. Mostra não competitiva  

A mostra não competitiva compreende a exibição de produções audiovisuais de até 15 
minutos cada sem concorrer à premiação e dentro das categorias delineadas abaixo: 

 
3.1. Categorias 

 Ficções: Curtas-metragens de ficção; 
 Não-ficções: Reportagem em Telejornalismo e Documentário; 
 Animações: Produção em 2D, 3D e Stopmotion e outras técnicas de animação; 
 Produções publicitárias: Vídeos institucionais, e VTs de 30” a 60” para televisão. 

 
 
 



 
 
 

4. Mostra competitiva 

A mostra não competitiva compreende a exibição de produções audiovisuais de até 15 
minutos cada concorrendo à premiação e dentro das categorias delineadas abaixo: 
 

4.1. Categorias 

 Ficções: Curtas-metragens de ficção; 
 Não-ficções: Reportagem em Telejornalismo e Documentário; 
 Animações: Produção em 2D, 3D e Stopmotion e outras técnicas de animação; 
 Produções publicitárias: Vídeos institucionais, e VTs de 30” a 60” para televisão. 

 
4.2. Júri 

Após o processo de curadoria, o júri oficial receberá as obras concorrentes para apreciação 
e avaliação que resultará nos prêmios de cada categoria da mostra competitiva. Os 
membros do júri oficial serão escolhidos entre pessoas de reconhecida competência no 
campo da pesquisa, crítica e/ou produção audiovisual. O júri possui autonomia para não 
conceder premiação em categorias que não atingirem os requisitos necessários. As decisões 
do Júri Oficial serão irrevogáveis. 

      4.3  Premiação 

As premiações acontecerão na noite do dia 19 de novembro de 2020 em Manaus- AM. As 
obras selecionadas concorrerão às seguintes premiações:  

 Melhor Curta Metragem; 
 Melhor Obra de Não-Ficção – Documentário ou Produção jornalística; 
 Melhor Animação; 
 Melhor Produção Publicitária em Audiovisual; 
 Melhor Elenco em Curta Metragem; 
 Melhor Edição em Curta Metragem; 
 Melhor Edição em Produção Publicitária em Audiovisual; 
 Melhor Edição em Obra de Não-Ficção; 
 Melhor Roteiro em Curta Metragem (Live Action ou Animação); 
 Melhor Roteiro de Produção Publicitária Audiovisual; 
 Melhor Direção de Fotografia em Curta Metragem; 
 Melhor Direção de Fotografia em Produção Publicitária Audiovisual; 
 Melhor Obra Audiovisual (Júri Popular). 

 

4.3.1 Serão premiados com o júri popular uma obra dentre todas as categorias da mostra 
competitiva. Haverá uma votação com as obras selecionadas para que a comunidade 
participe, votando na produção audiovisual da sua preferência. 

4.3.2 A premiação se materializa por meio de certificado, e, eventualmente, por meio de medalhas 
ou troféus, dependendo da contribuição obtida junto a parceiros e patrocinadores. 

 

 

 

 



 

 

       5.Inscrições 

Cada responsável poderá inscrever quantos trabalhos desejar para os dois tipos de 
mostras (competitiva e não competitiva), sendo vedada a participação de trabalhos que 
caracterizem promoção institucional, política e/ou empresarial (com exceção de trabalhos 
fictícios).  

As inscrições para os competidores podem ser realizadas no período de 9 de outubro 
a 30 de outubro de 2020, no link: https://forms.gle/VWJ28Lr2fSsEwQiMA.Serão aceitos 
trabalhos produzidos  de 2018 a 2020. 

É necessário preencher um formulário de inscrição online para cada trabalho, 
informando o link do vídeo inscrito, que deverá estar disponível em plataformas como 
Youtube e Vimeo, já em alta resolução para exibição (Full HD), para participar do processo 
de seleção. É preciso colocar também a senha de acesso ao vídeo, quando necessário, em 
espaço específico no formulário. Faz-se necessário que, no ato da inscrição, seja colocada a 
sinopse da obra. 

Para quem quiser prestigiar as exibições no Pirarucurta também precisa fazer inscrição. 
Nesse caso, o link para participante/ouvinte será divulgado nas redes sociais do evento no 
mês de outubro 2020. As inscrições são gratuitas e abertas ao público.   

 

6.Horas Complementares 

O responsável pela inscrição do trabalho aprovado para exibição receberá certificado de 20 
horas complementares. Caso não seja uma produção individual, os demais membros da equipe 
devem ter seus nomes completos assinalados em ficha técnica (um dos itens do formulário de 
inscrição) para recebimento do certificado. 

 

7.Disposições finais 

Ao inscrever um trabalho em alguma mostra do Festival, o responsável concorda que 
o material faça parte do acervo do Pirarucurta - Festival Audiovisual da Faculdade Martha 
Falcão | FMF, podendo ser disponibilizado para pesquisa, mostras itinerantes, ações 
educativas, cineclubes, bem como para atividades desenvolvidas pelo projeto Pirarucurta - 
Festival Audiovisual Universitário da Faculdade Martha Falcão | FMF, a qualquer tempo, em 
qualquer local e em qualquer atividade sem fins lucrativos, sem nenhum ônus financeiro ou 
relativo a direitos autorais. 

Cada responsável, no ato da inscrição, declara que todos os elementos ou qualquer 
tipo de trabalho utilizados ou incluídos no vídeo inscrito não violam qualquer direito de uso 
de imagem e/ou propriedade intelectual própria e/ou de terceiros, concordando em 
assumir exclusiva responsabilidade legal por reclamação, ação judicial ou litígio, seja direta 
ou indiretamente, decorrente da exibição ou uso dos trabalhos. 

A organização do evento entrará em contato com o responsável da obra aprovada 
para exibição no Pirarucurta, independente da mostra. A divulgação das propostas 
aprovadas se dará por meio das redes sociais do Pirarucurta – YouTube, Instagram e Twitter 
– podendo ser divulgado também na FALCON Agência Experimental da Faculdade Martha  

 

 

https://forms.gle/VWJ28Lr2fSsEwQiMA


Falcão | FMF e também nos canais de comunicação e redes sociais oficiais da 
Faculdade da Faculdade Martha Falcão | FMF. 

O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento acarretará na 
desclassificação do participante. Os casos omissos nesse edital serão solucionados pela 
Coordenação Geral do Festival. O ato de inscrição nas mostras do Festival Audiovisual 
Pirarucurta da Faculdade Martha Falcão | FMF, implica a aceitação de todos os itens deste 
regulamento. Os casos não previstos por este regulamento serão analisados pela comissão 
organizadora do festival, sendo sua decisão soberana. O presente regulamento entra em 
vigor a partir desta data. 

 

8.Cronograma 
 

 
Período de inscrição 

 
9/10/2020 a 30/10/2020 

Divulgação do resultado da seleção dos trabalhos inscritos nas 
mostras competitivas e não competitivas 

A partir do dia 06/11/2020 

Exibição das obras 18/11/2020 

 

Premiação das obras 19/11/2020 

 

 

 

Manaus – AM, 7 de outubro de 2020. 

 
Profa. Me. Beatriz Goes e Fernanda Souza 

Coordenação Geral do Pirarucurta 

Prof. Me. Carlos Fábio Guimarães 

Coordenador do Curso de Comunicação Social 


