Regulamento / Edital
IV Cine Paraíso - Festival de Cinema de Juripiranga
21 a 23 de fevereiro de 2019

REGULAMENTO 2019
A quarta edição do Cine Paraíso - Festival de Cinema de Juripiranga terá a realização de um
Coletivo Independente de Cinema, formado principalmente por alunos remanescentes do
Projeto Janela do Mundo - Audiovisual documental, que ocorreu na cidade de Juripiranga no
ano de 2015. Nosso festival conta com o apoio principal da Prefeitura de Juripiranga e será
realizado nos dias 21, 22, e 23 de fevereiro de 2019, oferecendo gratuitamente para a
população de Juripiranga, oficinas, debates, sessões ao ar livre e sessões destinadas ao
público infanto-juvenil nas escolas públicas. A estimativa de exibição de 30 filmes de
curta-metragem realizados na Paraíba e também produções nacionais.
A proposta é democratizar o acesso à filmes de produções regionais e nacionais por meio de
sessões na cidade de Juripiranga. A população terá a oportunidade de assistir
GRATUITAMENTE aos mais recentes filmes brasileiros e paraibanos que não circulam nas
grandes mídias nacionais, bem como a participação em oficinas e fóruns sobre o audiovisual
e sua difusão em nosso estado.

I - DAS INSCRIÇÕES
A inscrição de filmes no Cine Paraíso é gratuita e o envio poderá ser feito apenas através de
link

eletrônico

disponibilizado

na

página

“Inscrições

2019”

no

site

www.festivalcineparaiso.com (clique aqui para acessar o formulário). O interessado deve
preencher todos os campos da ficha de inscrição disponível no site do festival. O período
para inscrições online de produções paraibanas e nacionais será de 16 de novembro a 08 de
dezembro de 2018. Não serão abertas exceções com relação ao não cumprimento deste
prazo.
É de inteira responsabilidade do participante fornecer link e senha válidos para a
visualização do filme até 3 dias antes das datas do festival, bem como a disponibilidade de
download do mesmo. O não cumprimento desta cláusula poderá acarretar no cancelamento
da inscrição do filme.
As informações preenchidas no formulário de inscrição serão utilizadas para a confecção do
material gráfico e de divulgação do Festival, caso o filme seja selecionado. Qualquer
mudança ou alteração nas informações devem ser comunicadas à produção do Festival.

A inscrição em concordância com este regulamento dará ao Coletivo Independente de
Cinema de Juripiranga o direito de utilizar os filmes inscritos em mostras itinerantes,
educativas, em eventos de difusão do audiovisual sem fins lucrativos.

II - DA SELEÇÃO DE FILMES
A seleção de filmes se dará por meio deste edital, no qual poderão ser inscritos filmes de
todo território Nacional, obedecendo às categorias as quais irão concorrer. O IV Cine Paraíso
- Festival de Cinema de Juripiranga contará com as seguintes categorias:
1. MOSTRA COMPETITIVA PANORAMA NACIONAL
Poderão ser inscritos filmes de curta-metragem, de todos os gêneros, de até 20 (vinte)
minutos, incluindo os créditos, produzidos em todo o território nacional por produtores
brasileiros ou estrangeiros radicados no Brasil há mais de 2 (dois) anos.

2. MOSTRA COMPETITIVA AMARGO DA CANA DE FILMES PARAYBANOS
Poderão ser inscritos filmes de curta-metragem, de todos os gêneros, de até 20 (vinte)
minutos, incluindo os créditos, produzidos na Paraíba ou por produtores e/ou realizadores
paraibanos ou radicados no estado há mais de 02 (dois) anos.

3. MOSTRA INFANTO-JUVENIL
Poderão ser inscritos filmes de curta-metragem, de todos os gêneros, de até 20 (vinte)
minutos, incluindo os créditos, feitos com a temática infanto-juvenil, produzidos em todo o
território nacional por produtores brasileiros ou estrangeiros radicados no Brasil há mais de 2
(dois) anos.

4. MOSTRA MINUTO
Poderão ser inscritos filmes de curta-metragem, de todos os gêneros, de até 1 (um) minuto,
incluindo os créditos, feitos por produtores e/ou realizadores brasileiros ou radicados no
Brasil há mais de 02 (dois) anos.

5. MOSTRA FRUTO PROIBIDO
Poderão ser inscritos filmes de curta-metragem, de todos os gêneros, de até 20 (vinte)
minutos, incluindo os créditos, produzidos em todo o território nacional ou radicados no país
há mais de 02 (dois) anos, que tenham classificação indicativa para maiores de 18 anos.

O IV Cine Paraíso - Festival de Cinema de Juripiranga também contará com a MOSTRA
CHAPÉU DE PALHA que exibirá filmes de produções locais ou resultados de oficinas de
audiovisual desenvolvidas na cidade em qualquer período. A escolha desses filmes se dará
mediante escolha da Direção do Festival em parceria com profissionais de reconhecido
mérito no setor audiovisual.

A direção do Festival nomeará uma curadoria para selecionar os filmes inscritos na quarta
edição do Cine Paraíso, formada por profissionais de reconhecido mérito no setor
audiovisual, podendo também convidar pessoas da comunidade juripiranguense para
compor parte da equipe de curadoria.

A seleção dos filmes escolhidos será comunicada oficialmente no site do Festival, em um link
específico e nas principais redes sociais, até o dia 05 de janeiro de 2019, podendo esta data
ser alterada mediante decisão da Coordenação Geral do festival e seus realizadores, caso
seja necessário.
Pelo menos um representante de cada filme selecionado nas Mostras Competitivas (Amargo
da Cana e Panorama Nacional) terá hospedagem e alimentação durante o Festival,
oferecidos pela organização, com o compromisso implícito de assegurar sua presença na
cerimônia de premiação. Caso o Festival não disponha de patrocínios suficientes, as
despesas de transportes para o deslocamento do representante até a cidade de Juripiranga
é de inteira responsabilidade dos realizadores.
Caso o participante não compareça ao Cine Paraíso e seja contemplado com alguma
premiação, o Festival se incumbirá de enviar o troféu.

III – PREMIAÇÕES
* Serão premiados filmes participantes nas Mostras Competitivas Panorama Nacional e
Mostra Competitiva Amargo da Cana para filmes Parahybanos nas seguintes categorias:
- Melhor Filme de Ficção
- Melhor Filme Documentário
- Melhor Roteiro de Ficção
- Melhor Roteiro de Documentário
- Melhor Direção
- Melhor Montagem
- Melhor Fotografia
- Melhor Som

- Melhor Direção de Arte
- Melhor Filme (Júri popular)
- Melhor Ator
- Melhor Atriz

* Serão premiados filmes participantes nas Mostras: Infanto-Juvenil, Fruto Proibido nas
seguintes categorias:
- Melhor Filme (Júri técnico)
- Melhor Filme (Júri popular)

* Os filmes participantes na Mostra Minuto concorrerão ao prêmio de melhor filme do júri
popular.
PREMIAÇÃO DO JÚRI POPULAR:
Serão distribuídas cédulas de votação ao final de cada sessão. O filme escolhido pelo Júri
Popular receberá o troféu de Melhor Filme do Júri Popular. O Júri Popular é formado pelo
público presente durante os três dias do Festival.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS
O ato de inscrição para participar do IV Cine Paraíso - Festival de Cinema de Juripiranga é
considerado como um reconhecimento do regulamento acima. A Coordenação do Festival
reserva-se o direito de tomar decisões a respeito de todos os assuntos que eventualmente
não tenham sido cobertos pelo regulamento. Para esclarecer dúvidas ou informar sugestões,
entrar em contato através dos fones: (083) 98756-3636, João Paulo Lima (Coordenador
Geral), ou ainda pelo e-mail: festcineparaiso@gmail.com

Equipe Cine Paraíso
Juripiranga, novembro de 2018

www.facebook.com/cineparaisofestival
www.festivalcineparaiso.com
www.instagram.com/cineparaisofestival

