
REGULAMENTO CURTA O MEIO AMBIENTE 

 

1. Objetivos  

O objetivo do Festival é promover e suscitar reflexões sobre o formato curta-metragem, buscando aprimorar o 

conhecimento sobre o MEIO-AMBIENTE. 

 

2. Organização  

NEPBIO, CCS FORMOSA e prof. Lemuel Gandara. 

 

3. Oficinas   

3.a. O Curta o Meio-Ambiente terá duas oficinas técnicas, uma será realizada no dia 25 de novembro de 2017 

e outra a definir data; 

 

4. Tipo do Concurso 

Competitivo e Informativo; 

 

5. Equipes 

5.a. Cada equipe poderá conter 5 participantes oficiais e aberto para participação de elenco externo; 

 

6. Inscrições 

6.a. As inscrições serão realizadas no dia 30 de novembro até o dia 13 de janeiro. 

6.b. Serão necessários os seguintes dados no ato da inscrição: Nome da equipe, integrantes, professsor 

envolvido, título do curta e um mini-argumento do filme; 

6.c. O formulário de inscrição estará disponível no site www.ifg.edu.br /formosa;  

6.d. O formulário de inscrição deverá ser enviado para o email ccsformosa@gmail.com; 

 

7. Especificações técnicas 

7.a. Os filmes deverão ter no mínimo 5’ e no máximo 6’ minutos de duração; 

7.b. Os filmes deverão assegurar nos créditos finais o nome de todos os envolvidos no projeto(participantes, 

apoiadores e autores de trilhas sonoras); 

7.c. A resolução de entrega deverá ser 1280x720p -  aspecto 16x9; 

 

8. Critérios de avaliação 

8.b. Criatividade ao título do filme e ao meio-ambiente; 

8.a. Conteúdo relacionado técnica no desenvolvimento do filme; 

8.c A pontuação será distribuida entre a nota 5 até a nota 10; 

8.d. Somente serão revelados as notas dos 5 primeiros colocados; 

8.e. A pontuação de avaliação não será revelada, somente a classificação; 

 

9. Entrega dos filmes 

9.a. Os filmes deverão ser entregues em formato digital via email: ccsformosa@gmail.com ou mídia digital DVD 

na sala da CCS no câmpus; 

9.b Data de entrega do filme: 15 de janeiro de 2018; 

9.c Festival Curta o Meio ambiente: 20 de janeiro de 2018; 

 

10. Festival Curta o Meio Ambiente 

10.a. O festival será realizado no teatro do IFG Câmpus Formosa na data: 20 de janeiro de 2017 às 14h; 
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10.b. Haverá um sorteio de ordem de exibição do filmes; 

10.c. Após a exibição será realizada a cerimônia de premiação; 

 

Júri 

11.a O Curta o Meio Ambiente terá dois juris, Juri Técnico e o Júri Popular. 

11.b O Júri técnico será composto por professores do NEPBIO, técnico em audiovisual Vinícius Martins e 

professor Lemuel Gandara. A decisão do júri é suprema e autônoma; 

11.b O Júri Popular será composto pelos presentes no Festival de exibição, os quais terão direito a um voto 

entre todos os filmes; 

 

12. Premiação 

12. a. Horas completares para todos(critérios definidos pelos professores participantes); 

12.b. Pontuação em disciplinas de professores participantes ou colaboradores; 

12.c. Troféu para o vencedor do Júri Técnico; 

12.d. Medalha para o Júri Popular; 

12.e. Serão revelados os nomes dos cinco primeiros colocados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


