VI FESTIVAL DE CINEMA FEMININO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
TUDO SOBRE MULHERES

1. O festival
1.1. A sexta edição do Festival de Cinema Feminino de Chapada dos Guimarães – Tudo
Sobre Mulheres (VI TSM), será realizada pela Cumbaru Produções Artísticas Ltda – ME, com
direção de Danielle Bertolini;
1.2. O VI TSM será realizado no período de 05 a 09 de setembro de 2018, na praça Dom
Wunibaldo, Bairro Centro, na cidade de Chapada dos Guimarães-MT.
1.3. O Festival Tudo Sobre Mulheres compreende que os filmes a serem selecionados devem
focalizar o protagonismo feminino em narrativas que priorizam personagens mulheres em
suas múltiplas identidades.

2. Inscrições

2.1. A inscrição pode ser feita por pessoas físicas e jurídicas no período de 30/03/2018 até o
dia 30/05/2018 29/06/2018 (23:59 horário de Brasília), exclusivamente no site
www.tudosobremulheres.art.br;
2.2. Os filmes devem estar concluídos a partir de janeiro de 2016, não aceitando filmes com
datas anteriores;
2.3. Inscrições com informações incompletas ou incorretas serão desconsideradas;
2.4. Somente serão selecionados curtas-metragens com até 25 minutos de duração, em cujos
roteiros esteja presente o protagonismo feminino;
2.5. A inscrição deve ser feita mediante o envio da Ficha de Inscrição, devidamente
preenchida, disponível neste site;
2.6. Após o envio da Ficha de Inscrição, os dados não podem ser alterados;
2.7. O responsável pela inscrição deverá informar, em campo próprio e disponível, um link
para visualização do filme, preferencialmente Vimeo ou YouTube, e também a senha de
acesso, quando for o caso. Não serão aceitos links de transferência de arquivos como
WeTransfer, Dropbox, SendSpace, etc;
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2.8. 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 responsável;
2.9. No caso de filmes com inscrição em duplicidade será considerada apenas a última ficha
de inscrição recebida pela organização do VI TSM;
2.10. O responsável pela inscrição deverá anexar no mínimo duas e no máximo três imagens
para divulgação do filme em campo disponível no formulário. As imagens anexadas devem
estar no formato JPG, com resolução de 300dpi.
2.9. Qualquer falha técnica percebida no site durante a inscrição do filme deverá ser
imediatamente comunicada à produção do VI TSM, para que as devidas providências sejam
tomadas. No entanto, à produção do VI TSM não se responsabiliza por eventuais falhas
quando a inscrição for realizada no último dia do prazo previsto neste regulamento.
2.10.

No dia 20 de julho 20 de julho de 2018 será divulgada lista aberta no site

www.tudosobremulheres.art.br contendo o nome curtas metragens selecionados e da pessoa
física ou jurídica responsável pela inscrição;
2.11. Todos os filmes inscritos no VI TSM estarão sujeitos às condições previstas neste
regulamento.

3. Dos selecionados

3.1. Os responsáveis pelos filmes selecionados deverão enviar a cópia de exibição, quando
solicitado pela coordenação do festival, nas seguintes especificações técnicas:
3.1.1. Formatos MOV ou MP4;
3.1.2. Codec - H264;
3.1.3. Suporte: Pen Drive, HD Externo ou transferência de arquivo (WeTransfer, Dropbox,
SendSpace, etc); Áudio: Stereo (L/R) ou 5.1 (para cópias em 5.1 é necessário o envio também
de uma cópia em stereo);
3.1.4.

Resolução

máxima:

Full

HD

(1920×1080);

3.2. Qualquer formato de arquivo encaminhado fora do padrão recomendado será tratado pela
equipe técnica e estará sujeito a uma renderização ineficiente. O VI TSM não poderá ser
responsabilizada por qualquer problema proveniente desse procedimento.
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3.3. As cópias de exibição e o material de divulgação deverão chegar ao escritório da
Cumbaru Produções Artísticas até o dia 15 de agosto de 2018.
3.4. Todos/das os/as realizadores/as das produções selecionadas estão convidados a participar
pessoalmente do VI TSM, sendo garantida a alimentação, hospedagem e traslado (CuiabáChapada dos Guimarães-Cuiabá) durante o período de realização do festival, no entanto, não
estão garantidas as passagens aéreas em razão das limitações orçamentárias do festival.
3.5. Toda informação presente no formulário de inscrição das produções selecionadas, além
de imagens dos filmes (até 30 segundos) poderão ser utilizados para divulgação no website do
festival e nos veículos de comunicação.
3.6. O/a representante legal do filme selecionado, autoriza a exibição na programação do VI
Festival Tudo Sobre Mulheres, bem como a utilização de imagens para fins jornalísticos,
divulgação e promoção do evento.
3.7. Conforme Portaria 368/2014 do Ministério da Justiça, os filmes exibidos em mostras e
festivais devem praticar a autoclassificação conforme o “Guia Prático da Classificação
Indicativa”, dispensando inscrição de processo junto ao Ministério e ficando a organização do
VI TSM responsável por garantir o cumprimento dessa medida podendo, inclusive, alterar
essa classificação conforme conveniência do festival.

4. Da premiação
4.1. A mostra competitiva do VI TSM premiará as produções participantes nas seguintes
categorias: Melhor Filme, Destaque Feminino (Qualquer função exercida por uma mulher cis
ou trans), Melhor Documentário, Melhor Ficção e Melhor Animação;
4.2. O júri será formado por profissionais, realizadores e pesquisadores relacionados ao
universo da produção audiovisual;
4.3. A premiação do VI TSM é realizada com a concessão de produtos e serviços fornecidos
por parceiros da indústria audiovisual, com foco no incentivo a produções posteriores dos
premiados.
4.4. Todos os premiados receberão o Troféu Tudo Sobre Mulheres.
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