
 
 
 

 

 
TEMA LIVRE 

Cursos de Comunicação Social, Produção Audiovisual e Design! 

Organização: Prof Ms. Franthiesco Ballerini 
franthiesco.ballerini@riobrancofac.edu.br 

*Mande sua obra por e-mail e preencha o regulamento 
até 25 de setembro de 2017 

 
 

 
 

Prof Dra. Patricia Rangel - Coordenação de Jornalismo, Relações Públicas e Rádio e TV –  
Prof Ms. Paulo Durão  - Coordenação de Publicidade e Propaganda, Editoração,  

Design e Produção Audiovisual  

1º Festival Rio Branco de Audiovisual 
13 e 14 de novembro/2017 

 

Consulte o regulamento! 
 

 



 

 

 

 

 

 Regulamento  

Promovido e organizado pelos cursos de Comunicação Social e Audiovisual das Faculdades Integradas 

Rio Branco, ocorrerá no Campus Lapa entre os dias 13 e 14 de novembro de 2017.  O Festival Rio Branco 

de Audiovisual tem como objetivo selecionar e premiar os melhores trabalhos no formato audiovisual 

feitos pelos alunos dos cursos de Graduação em Comunicação Social (Jornalismo, Rádio&TV, Publicidade 

e Propaganda) e Graduação Tecnológica em Produção Audiovisual. 

1. Programas 

Os trabalhos escritos poderão se inscrever em uma das seguintes seções: 

1.1 Panorama da Comunicação 

Trabalhos em audiovisual que reflitam, discutam ou abordem criativamente o campo da Comunicação 

no Brasil e no mundo. 

 

1.2 Panorama da Contemporaneidade 

Trabalhos em audiovisual que discutam, de maneira criativa e reflexiva, algum tema de relevância 

contemporânea no Brasil e no mundo. 

 

1.3 Panorama São Paulo 

Trabalhos em audiovisual que discutam, de maneira criativa e reflexiva, questões envolvendo a cidade 

de São Paulo. 

 

1.4 Panorama Experimentação 

Trabalhos em audiovisual que utilizem as ferramentas estéticas, técnicas e de linguagem da TV, Cinema 

e Internet de maneira criativa e diversificada. 
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1.5 Panorama Vídeo do Minuto – Júri Técnico  

Trabalhos em audiovisual, com duração máxima de um minuto, com temas livres, participantes do 

‘Vídeo do Minuto 2017’.  

*consulte o edital do ‘Vídeo do Minuto 2017’ e suas regras específicas. . Ver anexo abaixo 

 

1.6 Panorama Vídeo do Minuto – Júri Popular  

Trabalhos em audiovisual, com duração máxima de um minuto, com temas livres, participantes do 

‘Vídeo do Minuto 2017’.  

*consulte o edital do ‘Vídeo do Minuto 2017’ e suas regras específicas. Ver anexo abaixo 

 

2.0 Condições para inscrição: 

Trabalhos em audiovisual finalizados entre os anos de 2015 e 2016 que tenham sido parte de proposta 

curricular de uma ou mais disciplinas dos cursos acima citados. Serão priorizadas, na seleção, obras que 

tenham até 15 minutos. Obras com tempo acima de 15 minutos poderão ser escolhidas e premiadas, 

caso haja disponibilidade de tempo de exibição no festival e caso sejam da escolha unânime do júri 

premiador. 

Não serão aceitas obras ainda não finalizadas, bem como vídeos publicitários ou institucionais de outras 

empresas ou universidades. A organização do Festival poderá incluir um filme em um ou mais 

programas, avisando previamente os alunos e ex-alunos responsáveis pelo mesmo. Tampouco serão 

aceitos trabalhos feitos integral ou parcialmente por profissionais da área que não tenham sido alunos 

das Faculdades Integradas Rio Branco nas graduações supracitadas. 

 

3.0 Prazo para inscrição: 01 a 25 de setembro de 2017. 

3.1 Procedimentos de inscrição: 

A – Para inscrição, o interessado e responsável pelo filme deve preencher a Ficha de Inscrição 

(disponível neste anexo) por completo e assinar, escaneando e mandando de volta assinado para o e-

mail franthiesco.ballerini@riobrancofac.edu.br. Obras cujas fichas de inscrição não estiverem assinadas 

ou estiverem preenchidas incorretamente serão automaticamente excluídas dos procedimentos de 

seleção. 

B – Junto à Ficha de Inscrição preenchida, o responsável pelo trabalho audiovisual deve enviar o link no 

Vimeo ou Youtube, protegido ou não por senha, bem como 02 fotos de divulgação e (opcional) 

minibiografia dos alunos responsáveis (opcional). Basta um aluno do grupo preencher a ficha e enviar o 

vídeo para o email acima. 

C – O Festival não aceitará qualquer outra forma de envio do trabalho audiovisual a não ser esta descrita 

no item B.  
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4.0 Da Seleção, divulgação e contemplação 

A seleção será feita por uma comissão de 5 professores dos cursos de Graduação em Comunicação 

Social e/ou Graduação Tecnológica em Audiovisual, posteriormente divulgado para todos os inscritos. A 

curadoria do 1° Festival Rio Branco de Audiovisual irá divulgar os selecionados até o dia 05 de outubro 

de 2017 no canal do Facebook dos cursos da Comunicação e Audiovisual da FRB. Os contemplados serão 

escolhidos por uma comissão mista, formada por professores, coordenação, direção e anunciarão os 

ganhadores nos dias do Festival, 13 e 14 de novembro. 

 

5.0 Premiação 

O 1° Festival Rio Branco de audiovisual dará os seguintes prêmios aos ganhadores de cada categoria: 

5.1 Panorama da Comunicação – Troféu Rio Branco de Comunicação para a obra contemplada. 

5.2 Panorama da Contemporaneidade – Troféu Rio Branco de Contemporaneidade para a obra 

contemplada. 

5.3 Panorama São Paulo – Troféu Rio Branco São Paulo para a obra contemplada. 

5.4 Panorama Experimentação – Troféu Rio Branco Experimentação para a obra contemplada. 

 

6.0 Filmes Selecionados 

Os filmes selecionados deverão o filme em alta resolução num link privado do Vimeo para o e-mail 

franthiesco.ballerini@riobrancofac.edu.br até o dia 10 de outubro de 2017. O material enviado passará 

a fazer parte do acervo do 1° Festival Rio Branco de Audiovisual e poderá ser utilizado estritamente para 

fins culturais e de divulgação das Faculdades Integradas Rio Branco.  

 

Imagens de divulgação e trechos de até 3 minutos das obras selecionadas poderão ser utilizadas pelo 

Festival para fins de divulgação do evento e sua programação em qualquer meio de comunicação, bem 

como divulgação à imprensa. 

 

7.0 Considerações Finais 

O responsável pela inscrição declara, no ato da inscrição, que o realizador da obra é o detentor de todos 

os direitos cabíveis, garantindo sua exibição no 1° Festival Rio Branco de Audiovisual, e que todos os 

elementos ou qualquer tipo de trabalho utilizados, incluindo a trilha sonora e imagens de arquivo, não 

violam qualquer direito de uso de imagem ou de propriedade intelectual de terceiros, concordando 

assim o responsável, pela inscrição em assumir exclusiva responsabilidade legal por uma eventual 

reclamação, ação judicial ou litígio, seja direta ou indiretamente decorrente da exibição ou uso dos 

trabalhos. A participação no Festival implica no reconhecimento sem reservas deste regulamento. 
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Regras para Panorama Vídeo do Minuto 

 

 
 

TEMA LIVRE 

Individual ou em Grupo de até 6 alunos 

Cursos de Comunicação Social, Produção Audiovisual e Design! 

Organização: Prof Ms. Caio Lamas 
caio.lamas@riobrancofac.edu.br 

 
*Entregue seu vídeo no Estúdio de TV 

Até 18 de outubro de 2017 – quarta-feira 
 

 

 

 

Consulte o regulamento! 
 

 Inscrições 
Abertas!* 

Vídeo do 
Minuto 
2017!     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO - VÍDEO DO MINUTO 2017 
O Festival Vídeo do Minuto convida todos os alunos dos cursos de 

Comunicação, Audiovisual e Design a participarem, conforme regulamento abaixo: 

Apresentação dos selecionados dia 14 de novembro 2017 nos auditório das FRB. 

 

1 – O tema do Festival é LIVRE nos gêneros ficção, documentário, animação e 
experimental. O objetivo é prestigiar e divulgar a criatividade das produções universitárias, 
não sendo considerado critério de avaliação os equipamentos de captação utilizados.  

 
            2. Os participantes podem inscrever-se individualmente ou em grupos de até 6 
(seis) participantes. Cada participante poderá inscrever de um até três trabalhos, com 
duração mínima de 55 segundos e máxima de 70 segundos, cada um. Os vídeos deverão 
incluir título, autoria técnica, data de realização e logotipo das Faculdades Integradas Rio 
Branco ao final da produção.  

Poderão ser enviados vídeos que foram realizados nos anos de 2016 e 2017. 

 

3 – Os arquivos deverão ser entregues - para os assistentes técnicos do estúdio de 
TV, nos formatos MPG2, AVI, MOV ou MP4, em mídia ou diretamente, via pendrive, nos 
seguintes horários:  matutino – das 10h às 10h20 e das 12h às 12h20; noturno – das 17h 
às 19h30 e das 21h às 21h20, de segunda à sexta-feira.  

 

4 – Os autores receberão, após checagem técnica, recibo de entrega com nome da 
obra apresentada e data de entrega. Em caso de dúvida poderão ser consultados 
professores dos cursos de Rádio e TV e Audiovisual.  

 

5 – Os vídeos serão analisados por uma comissão técnica julgadora com poder de 
excluir trabalhos cujos conteúdos atentem contra a moral ou que tratem de forma 
preconceituosa etnias, gêneros e credos religiosos. 

 

6 – Os vídeos serão exibidos durante o 1° Festival Rio Branco de Audiovisual dia 14 
de novembro de 2017  no auditório das FRB e no saguão da praça de alimentação. Haverá 
também votação popular - pela internet (um voto por aluno) - e os vencedores do júri 
técnico e popular serão anunciados no encerramento do 1° Festival Rio Branco de 
Audiovisual. 
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1° FESTIVAL RIO BRANCO DE AUDIOVISUAL - 2017 

Ficha de Inscrição  

 

Nome da Obra 

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Duração: ________ minutos 

Ano: ____________ 

 

Equipe 

Nome Completo  Função   Curso   Período/Ano 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Formato: 

Primeira exibição em Festival? 

Sim __________  Não_________  Festival(is) Exibido(s) 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Elenco 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



Sinopse 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________ 

 

Contato(s) do(s) Responsável(is) pela obra: 

Nome(s)   Endereço  Telefone  E-mail 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

Por favor, preencher diretamente no computador, imprima e assine com caneta. Nos envie cópia do 
documento por e-mail. 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE EXIBIÇÃO E IMAGEM  
 

Autorizo a veiculação de foto, som e imagem de parte da obra em TV, rádio, jornais, revistas e 
Internet exclusivamente para divulgação do 1° Festival Rio Branco de Audiovisual. Autorizo aqui 
também a exibição da obra nos locais do 1° Festival Rio Branco de Audiovisual 
 
Concordo e declaro verdadeiras as informações acima. 
 
 
 

Local: ______________________ Data: ____/ ____ / ____  
 
 
 Assinatura: ____________________________ 
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