
2º FESTIVAL NACIONAL DE ARTE, CINEMA & COZINHA MINEIRA 

 

INSCRIÇÃO DE FILMES EM CURTA METRAGEM 

 

21 a 23 de abril de 2023 

 

NEPOMUCENO / MINAS GERAIS / BRASIL 

 

O FESTIVAL NACIONAL DE ARTE, CINEMA & COZINHA MINEIRA chega à sua 
segunda edição, acontecendo entre os dias 21 a 23 de abril. Além de feiras, 
degustações, e possibilidades de negócios relativos à cadeia produtiva do café, o 
Festival também conta com uma mostra de cinema de dedicada à exibição de obras 
audiovisuais de curta-metragem. Em 2023, a mostra tem como tema MEU PÉ DE CAFÉ, 
buscando destacar filmes que dialoguem com temas relacionados ao mundo do café.  

 

Data de abertura das inscrições dos curtas metragens: 13/03/23 

 

Data limite para as inscrições dos curtas metragens: 01/04/23 

 

REGULAMENTO  

Objetivos 
O objetivo do Festival é incentivar e colaborar com o crescimento da produção de filmes 
nacionais, valorizando a cultura local através de obras de curta-metragem. 

 

Organização 
A mostra de cinema é organizada pelo Festival Nacional de Arte, Cinema e Cozinha 
Mineira. 

 

Período 
O FESTIVAL NACIONAL DE ARTE, CINEMA & COZINHA MINEIRA será realizado de 
20 a 23 de abril de 2023 

 

Inscrição 
a. As inscrições para a mostra de cinema do FESTIVAL NACIONAL DE ARTE, CINEMA 
& COZINHA MINEIRA estão abertas da 00:00 dia 13/03 até as 23:59h do dia 01/04. Elas 
serão realizadas de forma online, através da plataforma filmfreeway.com  

b. Visando o tema MEU PÉ DE CAFÉ, os filmes devem de alguma forma dialogar com 
temas relacionados ao mundo do café. 

c. Os filmes devem ter até 30 minutos de duração e podem ter sido finalizados em 
qualquer data. 



d. O cadastro dos filmes na plataforma FilmFreeway deve incluir: cartaz, fotos de 
divulgação, e filme disponível em alta resolução (podendo conter senha, que deve estar 
informada na ficha de inscrição, para a avaliação do comitê de seleção) 

 

e. Os filmes inscritos para a seleção devem assegurar que possuam os direitos de 
exibição de imagens e de execução de trilha sonora contida na obra, para fins de 
exibição em mostras e festivais e exibições públicas sem fins lucrativos, isentando a 
organização do FESTIVAL NACIONAL DE ARTE, CINEMA & COZINHA MINEIRA de 
pagamentos de direitos conexos em sua exibição. 

 

f. Os filmes selecionados deverão enviar por e-mail, no endereço 
cinema@festivalcinecozinhamineira.art.br, a declaração, em modelo anexo a este 
edital, comprovando que possuem o direito de exibição de imagem e execução da trilha 
sonora para sua exibição no FESTIVAL NACIONAL DE ARTE, CINEMA & COZINHA 
MINEIRA. 

 
g. Com a autorização do candidato, todas as informações presentes na ficha de 
inscrição dos filmes selecionados, assim como até 30 segundos de imagens do filme 
(em sistema stream), poderão ser publicadas em todos os meios publicitários do 
FESTIVAL NACIONAL DE ARTE, CINEMA & COZINHA MINEIRA. 

 

Critérios de seleção e envio de cópias e material para exibição 

a. Serão selecionados filmes em curta metragem que irão compor o programa do 
FESTIVAL NACIONAL DE ARTE, CINEMA & COZINHA MINEIRA. 

b. A lista de filmes selecionados será divulgada oficialmente até o dia 11/04. 

 

Júri 

O júri será composto por profissionais de cinema e cultura, convidados pela organização 
do FESTIVAL NACIONAL DE ARTE, CINEMA & COZINHA MINEIRA, que decidirão os 
prêmios relacionados abaixo. A decisão do júri é suprema e autônoma. 

 

Premiação  

 

Mostra cidade 

Prêmio de R$ 1500,00 

 

Mostra estudante 

Prêmio Melhor Filme: R$ 5.000,00 

 

Mostra nacional 

Prêmio Melhor Filme - 3º lugar: R$ 3.000,00 



Prêmio Melhor Filme - 2º lugar: R$ 5.000,00 

Prêmio Melhor Filme - 1º lugar: R$ 10.000,00 

 

Os prêmios serão pagos em cheque nominal para o realizador vencedor 

 

A inscrição de um filme no Festival implica na plena aceitação deste regulamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE IMAGEM E CESSÃO DE DIREITOS 
AUTORAIS 

  

Autorizo aos realizadores do FESTIVAL NACIONAL DE ARTE, CINEMA & COZINHA 
MINEIRA, de forma gratuita, a utilizar imagens, filmes, fotos e demais itens do 
filme _______________________________________ 
____________________________, dirigido por 
______________________________________, com ou sem áudio, em toda e 
qualquer divulgação publicitária ou jornalística da mostra (físico ou virtual), nesta 
ou em futuras edições. 

Autorizo a exibição do filme inscrito nas atividades relacionadas a mostra em 
locais públicos, com sessões gratuitas, plataforma de streaming, via canal de 
televisão, itinerâncias e em qualquer projeto que tenha vínculo com a mostra, 
nacional e internacional, sem fins lucrativos. 

Aceito todas as condições do regulamento e afirmo que todas as informações 
repassadas na inscrição são verdadeiras. 

  

Local:_____________________                        Data: _____ /_____ /_____ 

              (cidade e estado)       

  

  

Assinatura: 

Nome: 

CPF: 


