
 

 

FESTIVAL DE AUDIOVISUAL DE BELÉM – FAB 2016 

REGULAMENTO – CRÍTICAS DE AUDIOVISUAL NACIONAL 
 

 

01. O FESTIVAL 

Criado em 2013, o Festival de Audiovisual de Belém – FAB 2016 objetiva seguir 

incentivando a produção técnica e conceitual dos interessados em tal área e visa criar/ se 

constituir em um ponto de encontro em que público e produtores de audiovisual possam 

dialogar e trocar experiências. 

Além disso, o festival pretende continuar colaborando para manter Belém na 

geografia nacional da produção audiovisual contemporânea, levando em conta a diversidade 

de possibilidades de criação e demonstrando isso na capital paraense, o que está sintetizado 

no slogan do evento: Audiovisual vai além. 

Em sua quarta edição, o festival contará somente com Mostras Não Competitivas, 

nas categorias “Curta Metragem”; “Videoclipe”; “Vídeo-minuto”, “Vídeo experimental” e 

“Crítica de Audiovisual Nacional”, escrita sobre alguma obra audiovisual nacional. 

A programação do Festival, que será realizado de 08 a 13 de novembro, no Cinema 

Olympia, contará ainda com o Seminário de Audiovisual de Belém, encontro gratuito que 

apresentará discussões sobre diversos temas ligados à produção audiovisual 

contemporânea. 

 

02. INSCRIÇÕES 

02.1. Quem pode se inscrever 

Em todas as Mostras e categorias do Festival de Audiovisual de Belém – FAB 

2016 poderão se inscrever somente pessoas físicas. Não serão aceitas inscrições de 

pessoas jurídicas.  

Cada pessoa pode inscrever até 04 (quatro) obras em uma mesma categoria ou 

em categorias diferentes do Festival. 

 

♦ Observação 01: Por não haver premiação, é permitida a inscrição e participação de 

pessoas que fazem parte da Comissão Organizadora do Festival e/ou Parceiros, em 

quaisquer categorias do festival. No entanto, a menos que haja decisão através do voto 



 

 

popular, nenhuma obra de membro da organização poderá receber menção honrosa. Caso 

alguma empresa privada ou instituição governamental queira conceder prêmio especial, 

troféu ou mesmo prêmio em dinheiro vídeos do evento, as obras de membros da comissão 

estarão automaticamente fora de qualquer disputa por premiação. 

 

02.2. Como se inscrever na Mostra Não Competitiva de Crítica do 

Audiovisual Nacional 

O regulamento está disponível no site do Festival de Audiovisual de Belém – 

FAB 2016 (http://www.portal-fab.com) e também impresso, para consulta, no Cinema 

Olympia, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 918, bairro da Campina, Belém do 

Pará. 

Acesse o site, faça o download do modelo do Termo de Responsabilidade e 

Autorização de exibição de vídeo (modelo disponível em http://www.portal-

fab.com/p/edital.html) e preencha a ficha de inscrição disponível em 

http://bit.ly/FAB2016_CriticasAudiovisual até 23h59 de 10 de setembro de 2016. 

 

A ficha deve conter, além dos dados pedidos:  

a) No mínimo um link para download do texto em formato e suporte requeridos (ver 

03. DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA ENVIO DOS TEXTOS); 

b) Link com o Termo de Responsabilidade e Autorização de exibição de vídeo 

devidamente preenchido e assinado (modelo disponível em http://www.portal-

fab.com/p/edital.html); 

c) Link com 05 (cinco) a 07 (sete) imagens de divulgação/frames do filme em 

formato PNG ou JPEG com resolução mínima de 300 dpi, sendo uma imagem 

preferencialmente o cartaz/pôster da obra e de 02 (duas) a 05 (cinco) fotos do 

realizador/diretor em formato PNG ou JPEG com resolução mínima de 300 dpi. 

 

♦ Observação 02: Todas as despesas e encargos referentes ao envio do material são de 

responsabilidade do remetente. 
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♦ Observação 03: As inscrições só terão validade após envio de e-mail da Organização do 

FAB 2016 confirmando recebimento do material completo. Caso a confirmação não seja 

enviada em até 10 dias, entre em contato através do e-mail falecomfab@gmail.com. 

 

♦ Observação 04: As cópias dos vídeos e textos inscritas no Festival de Audiovisual de 

Belém – FAB 2016, mesmo os não selecionados, passarão a compor o acervo do evento, 

onde as obras poderão ser utilizadas para fins culturais, não lucrativos, em exibições 

públicas ou projetos que visam democratizar o acesso a bens culturais. 

 

♦ Observação 05: A Organização do Festival de Audiovisual de Belém – FAB 2016 não 

se responsabiliza por cópias de vídeos com qualidade duvidosa, gravações que tenham 

restrições em determinados tipos de aparelhos, bem como cópias que estejam danificadas. 

Caso isto ocorra, o responsável pela obra será informado e será buscada uma alternativa 

que não prejudique nem o produtor nem a organização do Festival. 

 

♦ Observação 06: O Termo de Responsabilidade e Autorização de exibição de vídeo dá à 

Organização do Festival de Audiovisual de Belém – FAB 2016 a possibilidade de 

utilização para divulgação de trechos de obras e as fotografias enviadas em catálogos, 

teasers e trailers desta ou de futuras edições do Festival. 

 

♦ Observação 07: A inscrição em qual(is)quer categoria(s) das Mostras Competitivas 

Não Competitivas do Festival de Audiovisual de Belém – FAB 2016 implica na 

aceitação total e irrestrita do presente regulamento. 

 

03. DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA ENVIO DE TEXTOS 

Para a confirmação da inscrição de textos na categoria Crítica de Audiovisual 

Nacional devem ser respeitadas as seguintes condições: 

03. 1. Os textos devem ser obrigatoriamente referentes a qualquer produção 

audiovisual nacional, em especial paraense, destacando um ou mais elementos da 

produção, montagem, analogia, elementos técnicos, atores, temática ou outro tipo de 

discussão. 

03. 2. O texto deve ser configurado com margem superior e esquerda com 3 cm, e 

inferior e direita 2 cm, com recuo de 1,5 cm na primeira linha de cada parágrafo. Deve-se 
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usar exclusivamente a fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, com espaçamento 

1,5 entre as linhas e margens justificadas, de acordo com o modelo disponível em 

http://www.portal-fab.com/p/edital.html. 

03. 3. A crítica completa (incluindo títulos e notas de rodapé, se for o caso) deve 

possuir entre 500 (quinhentas) e 1500 (mil e quinhentas) palavras. Em caso do uso de 

referências, coloque-as no corpo do texto ou em nota de rodapé. 

03. 4. As críticas são individuais e cada pessoa pode enviar até três textos 

diferentes, cada uma sobre um vídeo diferente. 

03. 5. A avaliação levará em conta a coesão e coerência textuais apresentadas, a 

argumentação desenvolvida, o domínio do objeto e discussão em questão e a inovação da 

temática, linguagem e estilo desenvolvidos. 

03. 6. Serão automaticamente recusados: 

a) Textos de cunho institucional, promocional, político-partidário ou publicitário; 

b) Textos que tenham sido inscritos no Festival de Audiovisual de Belém 2013, 

2014 ou 2015, independente de terem sido selecionados ou não; 

 

04. SELEÇÃO 

Para a avaliação e seleção da Mostra Não Competitiva de Críticas de 

Audiovisual Nacional do Festival de Audiovisual de Belém – FAB 2016 será formada 

uma comissão de no mínimo 03 (três) curadores, que podem ser críticos de cinema, 

professores, produtores, diretores e/ou atores, ligados ou não à organização do Festival. 

Neste processo de avaliação serão atribuídas notas de 01 (um) a 10 (dez), sendo 

01 (um) a menor nota e 10 (dez) a nota máxima para cada categoria observada (estética do 

texto, inovação, ortografia, pertinência do tema, formatação, coesão, coerência e 

criatividade). 

A lista de curadores será divulgada no site do Festival (http://www.portal-fab.com) 

após a realização da avaliação e seleção. 

Os textos selecionados serão lidos e discutidos segundo a programação definida 

pela organização do festival e divulgada até 10 de outubro de 2016. O número de 

selecionados fica a cargo da Organização do Festival de Audiovisual de Belém – FAB 

2016, de acordo com a programação, qualidade e quantidade dos vídeos e tempo para 

exibição dos mesmos.  
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05. CERTIFICAÇÕES E MENÇÕES HONROSAS 

Todos os selecionados para o Festival de Audiovisual de Belém 2016 receberão 

certificados de participação. Ao longo das Mostras, o público poderá votar nas obras que 

receberão menção honrosa pelo júri popular. 

Na cerimônia de encerramento, no dia 13 de novembro, ocorrerá ainda a entrega 

das menções honrosas (em categorias do júri técnico como Direção; Edição; Produção; 

Roteiro; Ator; Atriz; Fotografia; Trilha Sonora e Direção de Arte) e do júri popular.  

Poderá haver ainda, se houver obras de estudantes universitários inscritas, a 

possibilidade de entrega de menção(ões) honrosa(s) para o(s) vídeo(s) universitário(s) que 

se destacar(em). 

 

♦ Observação 08: Caso alguma empresa privada ou instituição governamental 

queira conceder prêmio especial, troféu ou prêmio em dinheiro aos filmes e vídeos do 

concurso, poderá fazê-lo por seus próprios critérios, com o consentimento prévio da 

Organização do Festival de Audiovisual de Belém – FAB 2016. Os responsáveis legais 

pelas obras audiovisuais selecionadas serão comunicados com antecedência sobre estas 

alterações, caso ocorram. 

 

06. CRONOGRAMA 

∎ Lançamento do Festival e abertura das inscrições: 29 de julho de 2016 

∎ Encerramento das inscrições: 10 de setembro de 2016 

∎ Divulgação dos selecionados via e-mail: até 30 de setembro de 2016 

∎ Divulgação da programação completa: até 10 de outubro de 2016 

∎ Realização do 4º Festival de Audiovisual de Belém e Seminário de 

Audiovisual de Belém: 08 de novembro a 13 de novembro de 2016, no Cinema Olympia. 

 

07. DISPOSIÇÕES FINAIS 

07. 1. Não serão aceitos vídeos que não cumpram as normas deste Regulamento 

ou que falseiem as mesmas. A Organização do Festival poderá retirar a qualquer 



 

 

momento o filme ou vídeo que não esteja de acordo com as normas 

preestabelecidas. 

07. 2. Os casos omissos serão resolvidos pela Organização do Festival de 

Audiovisual de Belém – FAB 2016. 

07. 3. Em caso de dúvida, envie e-mail para falecomfab@gmail.com. 
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