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Mostra Itinerante de Culturas Populares 

Regulamento Seleção de Filmes 

Objetivo 

A exibição de filmes da Mostra Itinerante de Culturas Populares tem como objetivo 

fomentar manifestações da cultura popular do Brasil, por meio da exibição de curtas-

metragens produzidos no Brasil entre 2010 e 2016 que documentem e/ou contem 

histórias sobre culturas populares brasileiras, para difundir as expressões populares 

para além dos limites de suas comunidades de origem. 

Quem pode se candidatar? 

A Mostra irá receber inscrições de filmes de até 30 minutos, produzidos a partir de 
2010 em qualquer formato e de todo o Brasil. Os curtas-metragens devem documentar 
e/ou contar histórias sobre culturas populares brasileiras.  
 
A cultura popular nasce do conhecimento, costumes e tradições de um povo e se 
expressa nos saberes e fazeres dessa comunidade, nas suas práticas e artes 
produzidas. 

Período 

A exibição de filmes da Mostra Itinerante de Culturas Populares será realizada entre 

os meses de março e maio de 2016 na Bahia. As inscrições estarão abertas até 15 de 

fevereiro de 2016. 

Condições para inscrição  

1. Curtas-metragens (até 30 minutos de duração); 

 

2. Forma de envio para seleção do festival: online através de link com senha; 

3. Produções finalizadas a partir de 2010.  

 

Inscrições  

1. Categorias:  

o Curta-metragem (até 30 minutos), ficção ou documentário, que documente, 

retrate ou conte histórias sobre culturas populares brasileiras (como 

tradições, saberes, representações culturais e identitárias). 

2. As inscrições só podem ser realizadas para curtas-metragens com produção 

nacional - filmes produzidos no Brasil ou produzidos em co-produção entre 

Brasil e outro(s) país(es) -, finalizados a partir de 2014.  

3. Inscrições dos Curtas-Metragens: Poderão ser inscritos curtas-metragens 

produzidos em qualquer formato de duração máxima de 30 minutos.  
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4. A inscrição é gratuita e deverá ser iniciada a partir do preenchimento da ficha de 

inscrição disponível no site da Mostra Itinerante de Culturas Populares em 

janeiro de 2016. 

5. A inscrição será concluída apenas mediante o envio de link em sites de 

compartilhamento de vídeos (ex.: vimeo, youtube), de preferência fechado com 

a necessidade de login e senha para acesso. 

6. A realização da inscrição pelo participante implicará o conhecimento e a tácita 

aceitação das normas e condições estabelecidas neste Regulamento, com 

relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  

7. As obras selecionadas serão exibidas em formato digital.  

8. O participante poderá inscrever mais de um filme/vídeo, mas, para tanto, deverá 

efetuar uma nova inscrição.  

9. Caso o material encaminhado não atenda todas as condições do regulamento, 

o documentário será desclassificado.  

 

Seleção e programação de filmes:  

1. A Comissão de Seleção da Mostra Competitiva será formada por curadores 

escolhidos pela Mostra que fará a triagem prévia das obras. 

 

2. Um conjunto mínimo de 10 (dez) produções será selecionado para exibição na 

mostra. Os títulos escolhidos serão oficialmente comunicados em fevereiro de 

2016.  

3. Fica autorizada a transmissão de um máximo de 30 segundos dos filmes 

selecionados em TV e/ou Internet para divulgação do evento.  

Comissão de Seleção 

 

Será formada uma comissão de seleção com especialistas em cinema e audiovisual e 

um especialista em culturas populares.  

 

Prêmios 

Em cada cidade de exibição, o público deverá escolher o melhor curta-metragem e no 

último dia haverá premiação do filme no valor de R$1000,00 (mil reais). 

A premiação será entregue para o responsável pela inscrição. Se a produção 

audiovisual for da responsabilidade de um grupo de pessoas, caberá ao grupo decidir 

sobre sua propriedade ou pela divisão do prêmio. 

 


