
      
 

I Mostra Nacional SeIS de Curtas Metragens 

 “Olhares do Brasil” 

 

REGULAMENTO GERAL  

 

A I Mostra Nacional SeIS de Curtas Metragens - “Olhares do Brasil” será apresentada 

na 11ª Semana da Imagem e Som, que acontecerá entre os dias 23 a 27 de maio de 2011.  

A SeIS é um evento organizado pelos alunos de graduação do curso de Imagem e Som da 

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, sob coordenação da Profa. Dra. Débora Burini do 

DAC - Departamento de Artes e Comunicação.  

 Em uma iniciativa inédita para comemorar os onze anos da SeIS, a I Mostra Nacional 

SeIS de Curtas Metragens – “Olhares do Brasil” abre espaço para a divulgação da crescente 

produção audiovisual brasileira, fomenta debates, além de colaborar na apresentação do curso de 

Imagem e Som da UFSCar à comunidade. 

 Para esta primeira edição da mostra, a comissão organizadora da SeIS decidiu não 

restringir a temática dos curtas e criou o subtítulo “Olhares do Brasil” ampliando assim, o 

panorama da produção de curtas metragens e animações realizadas ou finalizadas entre Janeiro 

de 2010 e 12 de Maio de 2011. 

 

1. Dos Objetivos  

 

1.1. A I Mostra Nacional SeIS de Curtas Metragens - “Olhares do Brasil” tem como objetivos 

principais: estimular a criação artística audiovisual nacional; criar mais um espaço de divulgação 

para produções contemporâneas; incentivar e divulgar a produção de curtas metragens e 

animações junto às comunidades da UFSCar, além de realizadores e coletivos audiovisuais da 

região. 

 

1.2. A I Mostra Nacional SeIS de Curtas Metragens “Olhares do Brasil” promoverá a exibição 

de até 10 curtas e animações selecionados, com no máximo 15 minutos de duração.  

 

1.3. A I Mostra Nacional SeIS de Curtas Metragens “Olhares do Brasil” será aberta ao 

público e exibida no teatro Florestan Fernandes e/ou no anfiteatro Bento Prado Jr. Dentro da 

Universidade Federal de São Carlos.   

Todos os eventos relacionados à mostra serão gratuitos e a divulgação estará por conta da SeIS.  



2. Dos participantes  

 

2.1. Poderão participar da mostra realizadores, coletivos, ONGs e universitários que tenham 

produzido obras audiovisuais de curta metragem ou animação em qualquer espaço do território 

nacional brasileiro entre janeiro de 2010 e 12 de maio 2011.   

 

2.2. O participante assumirá o compromisso de conhecer e cumprir este regulamento de acordo 

com os critérios estabelecidos pela coordenação da I Mostra Nacional SeIS de Curtas 

Metragens “Olhares do Brasil” e pela Comissão de Seleção dos curtas participantes.  

 

2.3. Cada participante será responsável pelo conteúdo, trilha sonora e direitos de imagens e/ou 

voz daqueles envolvidos nos vídeos. Ao inscrever-se, o participante declara a inexistência de 

plágio no vídeo inscrito e deve garantir ter autorização de terceiros que porventura tenham 

direitos conexos ao trabalho.  

 

2.4. Cada participante poderá inscrever apenas um trabalho. Trabalhos em grupo deverão ser 

inscritos por um único responsável. Na ficha de inscrição deverão constar os nomes de todos os 

integrantes do grupo. A Coordenação reconhecerá o responsável pela inscrição como o único 

interlocutor para decisões com respeito à participação do vídeo na mostra. 

 

3. Das características dos trabalhos  

 

3.1. A mostra será de livre temática e terá o subtítulo de “Olhares do Brasil”.  

 

3.2. Só serão aceitos trabalhos produzidos a partir de 1º de janeiro de 2010 até 12 de maio de 

2011 feitos em território brasileiro. 

  

3.3. O tempo de duração de cada vídeo poderá ser de até no máximo, 15 (quinze) minutos, 

podendo os créditos exceder um limite máximo de 2 (dois) minutos. 

  

3.4. Os trabalhos devem ser enviados gravados em DVD, em formato MPEG-2 ou em DVD 

autorado.  

 

4. Das inscrições  

4.1. A inscrição dar-se-á, de 01 de abril de 2011 a 12 de maio de 2011 conforme estipulado pela 

Comissão Organizadora da SeIS, através do blog seis2011.wordpress.com.  

 

4.2. Deverão ser enviados por correio 2 DVDs com o vídeo no formato mencionado no item 3.4, 

uma cópia da ficha de inscrição preenchida e assinada e um CD com duas imagens de cena (still) 

em formato JPG. Os DVDs deverão ser enviados pelos correios (com aviso de recebimento AR) 

ou entregues pessoalmente na UFSCar no  

 

Departamento de Artes e Comunicação: A/c Comissão organizadora da SeIS, Rodovia 

Washington Luis, Km 235, Caixa Postal 676. CEP 13565-905. São Carlos – SP - Brasil . Além 

do envio pelo correio, a ficha de inscrição também deve ser mandada via e-mail ao endereço 

mostra.olharesdobrasil@gmail.com, : indicando “Olhares do Brasil” no assunto da mensagem 



até dia 12 de maio de 2011. Além disso, este e-mail será usado para informar o participante do 

recebimento de sua obra, também serra um espaço para o participante enviar suas dúvidas. 

4.3. Os dados relativos a SeIS, sua programação, mostra e demais eventos encontrar-se-ão 

disponíveis no blog seis2011.wordpress.com. 

  

5. Da Seleção  

5.1. As seleções de trabalhos serão realizadas por uma comissão organizada por professores e 

alunos ligados a SeIS; tendo como critérios a qualidade e originalidade tanto da forma quanto do 

conteúdo de cada curta.  

 

5.2. As inscrições para a I Mostra Nacional SeIS de Curtas Metragens se darão até dia 12 de 

maio de 2011. 

 

5.3. Os curtas selecionados para a mostra serão divulgados no blog da SeIS dia 18 de maio de 

2011. 

  

6. Das disposições gerais  

 

6.1. Os vídeos selecionados serão exibidos dia 23 de maio de 2011, das 19 às 21 horas, no teatro 

Florestan Fernandes na UFSCar. 

 

Endereço: Via Washington Luiz, Km 235  

                Bairro Monjolinho 

               CEP 13565-905 - SÃO CARLOS - SP   

  

 

6.2. Todos os curtas selecionados serão incorporados ao acervo de filmes da videoteca do D.A.C. 

na UFSCar, ficando desde já autorizados os empréstimos, a exibição e a veiculação  não-

comerciais dos mesmos, na íntegra ou parcialmente, sem que para isso seja feito qualquer 

pagamento, inclusive de direitos autorais ao(s) realizador(es).  

 

6.3. A Comissão Organizadora assume o compromisso de guardar, em condições adequadas, o 

material entregue para a I Mostra Nacional SeIS de Curtas Metragens,porém não se 

responsabiliza por eventuais danos que possam ocorrer a esse material. 

  

6.4. Serão consideradas nulas as inscrições que não atendam integralmente as  

condições estipuladas neste Regulamento. 

  

6.5. A Comissão Organizadora é soberana na organização geral da I Mostra Nacional SeIS de 

Curtas Metragens “Olhares do Brasil” e a ela cabe, juntamente com a Comissão de Seleção, 

decidir sobre casos omissos neste Regulamento.  

 


