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DA MOSTRA 
 
1- A 2ª Mostra Universitária de Audiovisual da UFSJ – MUDA! será realizada no              
período de 20, 21 e 22 de agosto de 2018, no Anfiteatro do Campus Dom Bosco, na                 
Universidade Federal de São João del- Rei (UFSJ), Minas Gerais.  
 
2- A Mostra tem como objetivo exibir audiovisuais de universitários de todo o país,              
possibilitando o intercâmbio de produções feitas por estudantes de diferentes          
universidades e a difusão para o público. 
  
 
DAS INSCRIÇÕES 
 
3- As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 06 de março de 2018 a 06 junho                

de 2018 por meio de formulário eletrônico disponível no site          
https://mudaufsj.wixsite.com/muda ou pelo e-mail mudaufsj@gmail.com. 
 

4- Poderão inscrever-se audiovisuais de até 10min de duração, em formato digital de            
qualquer gênero. Também poderão ser inscritos: 

 
a)- Audiovisuais realizados como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),          
finalizados a partir de 2017; 
b)- Trabalhos feitos em disciplinas (ensino);  
c)- Trabalhos feitos para projetos de extensão e/ou pesquisa.  

 
 
5- Poderão se inscrever os filmes cujos proponentes estão matriculados em          

instituições de ensino superior ou que tenham se graduado a partir do ano de              
2017. 

  
6- A lista de filmes selecionados para a mostra competitiva será divulgada no dia 06              

de julho de 2018.  
 
7- Os proponentes dos filmes selecionados deverão enviar para a organização da           

Mostra: 
 

● 2 fotos de divulgação do filme; 
● Cópia digitalizada do comprovante de vínculo dos realizadores com a          

instituição de ensino superior. 
● Lista de diálogos ou legenda .srt do filme em português, visando obedecer            

critérios de acessibilidade e inclusão; Link para download do arquivo de           
exibição de seus trabalhos através de plataforma online, sob o formato mov            
H264 e bit rate de no máximo 16.000 kbps; 

https://mudaufsj.wixsite.com/muda


● Autorização de exibição assinada eletronicamente e cópia deste regulamento         
rubricada em todas as páginas pelo proponente. 

 
 
DA PREMIAÇÃO  
 
8- A Comissão de Organização da Mostra indicará o JÚRI OFICIAL da mostra            

competitiva.  
 

9- O Júri analisará os filmes exibidos segundo critérios de originalidade, desempenho,           
relevância temática e qualificações técnicas (por esta ordem de importância).  

 
10- Serão premiadas as seguintes modalidades: Melhor documentário; Melhor ficção;          

Melhor filme experimental e Melhor filme de ensino/pesquisa/extensão.  
 
11- Os vencedores de cada uma das categorias da mostra competitiva receberão           

certificado.   
 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12- Os realizadores dos trabalhos selecionados para a Mostra autorizam a exibição           

pública na televisão e/ou na Internet de trecho da obra selecionada, como parte da              
divulgação da MUDA! em qualquer tempo.  
 

13- Cada proponente, no ato da inscrição, declara que todos os elementos ou qualquer             
tipo de trabalho utilizado ou incluídos no curta inscrito não violam qualquer direito             
de uso de imagem ou de propriedade intelectual de terceiros, concordando em            
assumir exclusiva responsabilidade legal por reclamação, ação judicial ou litígio,          
seja direta ou indiretamente, decorrente da exibição ou uso dos trabalhos.  

 
14- Os casos omissos nesse edital serão solucionados pela comissão organizadora do           

Festival.  
 
15- O ato de inscrição na Mostra Universitária de Audiovisual – MUDA! implica em             

plena aceitação de todos os itens deste regulamento.  
 
 
Para outras informações ou dúvidas mande um e-mail para mudaufsj@gmail.com ou           
na nossa página no Facebook ou do site. 


