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1. DISPOSIÇÕES GERAIS: O Festival Universitário de Audiovisual “Bioética e Direito 

dos Animais” (FUNDA) será realizado nas datas de 05 e 06 de setembro do 

corrente ano, como evento integrante do V Congresso Brasileiro e do II 

Congresso Latino-Americano de Bioética e Direitos dos animais, e tem como 

objetivo fomentar a produção audiovisual (vídeo e fotografia) por meio da 

realização de Mostras Competitivas focadas na perspectiva da comunicação 

ambiental da temática relacionada.  

2. OBJETIVO DO FESTIVAL: Constituir uma janela inovadora, democrática e 

acessível para a comunicação ambiental acerca de questões relacionadas à 

bioética e aos direitos dos animais em Sergipe, através da fotografia e do vídeo. 

Acreditamos que a realização do FUNDA é um ato político para reafirmar uma 

perspectiva de ativismo ambiental, reunindo produções em duas das mais 

relevantes mídias visuais da contemporaneidade, uma vez que a fotografia e o 

vídeo manifestam um forte potencial de disseminação de mensagens 

ambientais. 

 
3. MOSTRAS COMPETITIVAS: No sentido de dar visibilidade e incentivo a 

realizadores audiovisuais no campo da comunicação ambiental, serão realizadas 

duas Mostras Competitivas, uma dedicada a (i) curtas-metragens de até 25 

minutos e outra para (ii) produções fotográficas que concorrerão a premiações 

em três categorias principais. Desta forma, o FUNDA contará como uma janela 

para estudantes universitários, mas também abrigará uma diversidade de 

realizadores independentes no campo da fotografia e do vídeo no Brasil. 

 

4. DA ADMISSÃO DOS TRABALHOS 
 

4.1 Serão admitidos no festival (i) trabalhos em vídeo que se enquadrem nas 
categorias de Ficção, Animação, Documentário e Experimental e (2) trabalhos 
em fotografia realizados em qualquer formato e apelo estético. 

 
4.2. Para integrar as Mostras Competitivas serão aceitos curtas-metragens de 
até 25 minutos de duração (incluindo créditos) e fotografias em preto e branco 
ou coloridas, produzidas em formato analógico ou digital. 
 

4.3. As produções em vídeo podem ter sido captadas em qualquer formato e 
finalizadas no codec H264, mas só será aceito arquivos MP4. Para as fotografias, 
as mesmas deverão ser digitalizadas para envio em resolução de pelo menos 
300dpi, no formato JPG e no modo de cor RGB, de 24bits.  
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4.4. Vídeos com problemas de som e qualidade de imagem serão 

desclassificados pela curadoria. Ex: Vídeos com áudios atrasados, vídeos em 
áudio mono e arquivos corrompidos. Fotografias cujos arquivos se 
apresentarem corrompidos também serão desclassificadas.   

 
4.5. Cada realizador poderá se inscrever em apenas uma das mostras, devendo 

optar ainda pela Mostra de vídeo ou de fotografia, sendo então permitida a 
inscrição de um único trabalho. 

 
4.6. É vetada a submissão de trabalhos a todos os envolvidos na idealização e 
realização do FUNDA. 

 
 
4.7. Só serão aceitas produções feitas a partir do ano de 2016. 

 
 

5. DA INSCRIÇÃO NAS MOSTRAS COMPETITIVAS 

 
5.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente através de formulário online 
disponível em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5FTo1RB8-
Nkq3g_yMqSnb53VQGDafai5Yc9EPYpHERvtBGg/viewform?usp=sf_link ao qual 
deverá ser anexado o link de visualização da obra disponibilizada em sites ou 
plataformas de armazenamento a exemplo do Google Drive, DropBox, One Drive, 
iCloud etc. 

 
5.2 O período de inscrições na Mostra Competitiva é de 15/07/2019 à 20/08/2019. 

 
5.3 Não serão aceitas inscrições de trabalhos incompletos e/ou fora do prazo 
estabelecido neste regulamento. 

 
5.4 As inscrições para o festival são gratuitas. 

 
 

6. DA SELEÇÃO NAS MOSTRAS COMPETITIVAS 

 
6.1. A seleção dos trabalhos inscritos será feita por meio de curadoria indicada 
pela organização do Festival. 

 
6.2. Da curadoria não participarão pessoas que tenham qualquer envolvimento 
com os trabalhos inscritos. 

 
6.3. O resultado da seleção das obras será divulgado nas redes sociais oficiais do 
Festival e enviado por e-mail aos responsáveis pela inscrição de cada trabalho. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5FTo1RB8-Nkq3g_yMqSnb53VQGDafai5Yc9EPYpHERvtBGg/viewform?usp=sf_link
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7. PREMIAÇÕES NAS MOSTRAS COMPETITIVAS 

 
7.1 As Mostras Competitivas de fotografia e de audiovisual premiarão, cada uma 
delas, as três melhores produções em cada uma das categorias a seguir: 

 
 Melhor fotografia/curta Universitário (discentes de IES); 
 Melhor fotografia/curta Categoria Livre (não discentes); 
 Melhor fotografia/curta em Votação Popular (discentes da UFS e 

comunidade não discente). 
 
7.2 Os premiados nessas categorias ganharão troféus. 

 

 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.1 As autorizações de exibição da obra inscrita incluem a 
reprodução/exibição da obra na sua totalidade, tanto para exibição na 
agenda do festival, quanto em possíveis atividades programadas pela 
organização, assim como de trechos específicos a serem utilizados nas peças 
de divulgação do evento; 

 

8.2 A organização do FUNDA não se responsabiliza pelos direitos autorais 
sobre quaisquer imagens, áudios, locações ou trilhas sonoras utilizadas nas 
obras inscritas e/ou selecionadas para o festival, sendo elas de total 
responsabilidade dos realizadores; 

 
8.3 As obras inscritas que não atenderem a qualquer das exigências previstas 
neste regulamento serão desclassificadas; 

 
8.4 As obras selecionadas passarão a integrar o acervo do FUNDA, podendo 
ser exibidas em outros eventos programados pela organização do festival; 

8.5 Dúvidas sobre o Festival ou sobre este regulamento podem ser 
esclarecidas por meio das contas em redes sociais oficiais do evento ou 
através do e-mail:  fundafestival.oficial@gmail.com; 

 
8.6 O FUNDA não se responsabiliza por trazer os realizadores selecionados de 
outros estados que passarem para as mostra do evento; 

 
8.7 Casos, porventura, omissos neste regulamento serão analisados pela 
comissão organizadora do Festival. 
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FUNDA - Festival Universitário de Audiovisual “Bioética e Direito dos Animais” 
V Congresso Brasileiro de Bioética e Direitos dos animais 

II Congresso Latino-Americano de Bioética e Direitos dos animais 

 
Organização do FUNDA, junho 
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