
REGULAMENTO 

Sessão Especial "Cine Diversidade - gênero e sexualidade no cinema” 

1. O que é? 

A Mostra "Cine Diversidade - gênero e sexualidade no cinema" é uma mostra de curtas-
metragens brasileiros, independentes, realizados com pouco ou nenhum patrocínio,  so-
bre os temas da diversidade de gênero e sexual. 

Presente este ano na Mostra de Multilinguagens “Corpos Visíveis: arte e diversidade”, a 
sessão especial da Cine Diversidade será um espaço de debate sobre as temáticas da li-
berdade, diversidade e igualdade de gênero e sexualidade. Por meio desta sessão, volta-
da à exibição de filmes produzidos em todo o território nacional, pretende-se estimular e 
contribuir para a visibilidade da produção do cinema brasileiro de guerrilha. 

2. Onde e quando vai rolar? 

Na Mostra “Corpos Visíveis: arte e diversidade”, que acontece no Parque de Madureira, 
cidade do Rio de Janeiro, no dia 09 de junho de 2018. 

3. As inscrições são gratuitas? 

Sim. Todas as inscrições são gratuitas. 

4. Que filmes podem ser inscritos? 

Curtas-metragens com até 20 minutos, produzidos em território nacional, com baixo 
orçamento e poucos ou nenhum apoiador, realizados entre 2014 e 2018, que não tenham 
sido exibidos na edição anterior da mostra e se enquadrem em uma das linhas propostas 
no item 5 deste regulamento. Todos os filmes exibidos nesta sessão especial da Mostra 
Cine Diversidade serão legendados em português para garantir a acessibilidade de defi-
cientes auditivos. 

5. Quais são as linhas de exibição? 

- Filmes de curta-metragem que coloquem em pauta questões relacionadas às causas e 
lutas das mulheres; 
- Filmes de curta-metragem que abordem a temática da transsexualidade e transgeneri-
dade; 



- Filmes de curta-metragem que tratem de questões relacionadas à homossexualidade, 
bissexualidade e outras orientações sexuais que fogem da heteronormatividade. 

6) Como realizar a inscrição e até quando? 

As inscrições serão realizadas através do site da Mostra Corpos Visíveis, onde os parti-
cipantes devem disponibilizar um link para o acesso aos filmes. Os mesmos deverão 
estar hospedados nas plataformas on-line Vimeo ou YouTube, em HD (720p) ou Full 
HD (1920×1080), codec H.264 e liberados para download. Em caso de necessidade de 
senha para o acesso esta deve ser informada no ato da inscrição sob pena de desclassifi-
cação do filme. Os curtas-metragens não devem apresentar legendas em idioma estran-
geiro impressas na tela. As inscrições poderão ser realizadas entre as 00h (horário de 
Brasília) do dia 20 de fevereiro de 2018 até as 23h59min (horário de Brasília) do dia 16 
de março de 2018. 

7) Quando será a divulgação dos selecionados para a Mostra? 

A lista de divulgação dos filmes aprovados será disponibilizada no site do evento Cor-
pos Visíveis, na fanpage no facebook e comunicada através do e-mail indicado no for-
mulário de inscrição no dia 04 de abril de 2018. Esta sessão especial da Mostra Cine 
Diversidade não se responsabiliza pela vinda dos realizadores dos filmes selecionados 
ao evento. Para além do processo de seleção das obras, a organização reserva-se o direi-
to de convidar outros filmes para exibição. 

8. Como vai funcionar a sessão? 

A sessão especial Cine Diversidade faz parte da programação da Mostra “Corpos Visí-
veis” e contará com a exibição de filmes, seguida de uma roda de conversa com os rea-
lizadores dos curtas-metragens selecionados.  

O público poderá escolher seu filme preferido. O curta-metragem mais votado pelo júri 
popular será o vencedor desta sessão especial. 

Todas as sessões têm entrada franca. 

9. A que a Cine Diversidade tem direito? 

Ao realizar a inscrição nesta sessão especial da Mostra Cine Diversidade, as equipes dos 
filmes, automaticamente, autorizam a utilização das fotos enviadas, bem como de print 
screens e trechos de até 3 minutos dos filmes, para divulgação e programação do even-
to, em qualquer meio de comunicação, nesta e nas próximas edições da Mostra Cine 

https://corposvisiveis.wixsite.com/2018
https://corposvisiveis.wixsite.com/2018
https://www.facebook.com/corposvisiveis/


diversidade. Quanto às obras enviadas, nos reservamos o direito de exibição nesta se-
gunda edição da Cine Diversidade, em quaisquer sessões da mesma, como a qualquer 
outro evento de divulgação relacionado a esta edição. Caso haja interesse de exibição 
em outros locais, plataformas e momentos, a organização da Mostra entrará em contato 
com as equipes para pedir nova autorização. 

10. Considerações finais: 

O responsável declara, no ato da inscrição, que o realizador da obra é o detentor de to-
dos os direitos cabíveis, garantindo sua exibição nesta sessão especial da Cine Diversi-
dade. Garante, também, que todos os elementos ou qualquer tipo de trabalho utilizados 
no curta inscrito, incluindo trilha sonora e imagens de arquivo, não violam qualquer di-
reito de uso de imagem ou de propriedade intelectual de terceiros. Desta forma, o res-
ponsável pela inscrição assume exclusiva responsabilidade legal por qualquer eventual 
reclamação, ação judicial ou litígio, seja direta ou indiretamente decorrente da exibição 
ou uso dos trabalhos. A participação na Mostra implica no reconhecimento, sem reser-
vas, deste regulamento.


