10º FILMWORKS FILM FESTIVAL | REGULAMENTO

A Academia Internacional de Cinema (AIC) abre convocatória para o 10°
FILMWORKS FILM FESTIVAL.
A mostra competitiva de filmes produzidos pelos/as estudantes do Filmworks
também permite que produções dos cursos livres de Cinema e Documentário se
inscrevam. O festival acontecerá nos dias 12 e 13 de agosto no Rio de Janeiro, e
nos dias 15 e 16 de agosto em São Paulo.

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
1. Filmes produzidos no período de 2018 e 2019.
2. Só será aceita a inscrição de 01 (um) filme por diretor/a.
3. Filmes inscritos e não selecionados em outras edições do FWFF não poderão
se inscrever novamente.
4. Inscrições devem ser feitas entre os dias 07 e 28 de junho de 2019 através do
endereço: https://forms.gle/PeUjdL3rGFKupQCCA

SELEÇÃO
1. A seleção dos filmes para participar do 10º FWFF será realizada por uma
comissão de curadoria designada pela coordenação acadêmica da AIC,
composta por estudantes formada/os no Filmworks.
2. A seleção será feita de acordo com os seguintes critérios: filmes com duração
de até 20 (vinte) minutos; prioridade a filmes feitos com equipes formadas em sua
maioria por estudantes da AIC; adequação à proposta dos exercícios realizados
nos respectivos módulos e/ou cursos correspondentes (Filmworks, Documentário
e Cinema).
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3. A lista dos selecionados será divulgada até o dia 12 de julho de 2019 por email.
4. Após a divulgação dos selecionados os responsáveis pela inscrição têm até o
dia 26 de julho para entregar no Laboratório de edição o filme finalizado. Os
filmes que não forem entregues até a data estipulada serão desclassificados.

PREMIAÇÃO
1. A premiação do 10º FWFF contará com as seguintes categorias:
- Roteiro
- Direção
- Fotografia
- Arte
- Edição
- Som
- Atuação
- New Vision
- Melhor Filme
- Júri Popular
- Curta Livre
- Melhor Documentário
2. Na categoria New Vision só concorrem filmes produzidos no módulo I do
Filmworks.
3. Filmes produzidos nos cursos de Cinema e Documentário só concorrem nas
categorias Melhor Doc e Curta Livre respectivamente.

!2

4. Com exceção da categoria Curta Livre, os filmes produzidos no Filmworks
concorrem em todas as categorias.

5. Com exceção da categoria Júri Popular, os vencedores serão escolhidos por
um júri composto por estudantes formada(o)s no Filmworks.
6. Somente serão concedidos prêmios aos estudantes ou ex-estudantes da
AIC.

DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Demais casos não previstos neste regulamento serão decididos pela
coordenação do festival.
2. A participação no 10º FWFF implica na aceitação dos termos deste
regulamento.

Em caso de dúvidas entrar em contato através do e-mail:
daniele.castro@aicinema.com.br .
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