REGULAMENTO – MOSTRAS COMPETITIVAS
1. O FESTIVAL E A ORGANIZAÇÃO:
1.1. O FESTZOOM – FESTIVAL JOVEM DE CINEMA, TV E NOVAS MÍDIAS tem como objetivo
principal a reflexão sobre o produto audiovisual voltado para o público adolescente,
bem como, a realização de projetos por novos nomes no cinema, TV, internet e
novas plataformas de produção e difusão.
1.2. O Festival, que será realizado entre os dias 26 e 31 de outubro de 2012, na cidade do
Rio de Janeiro-RJ, é uma realização da Telezoom Produções e Eventos LTDA.
2. TEMA:
2.1. Os filmes selecionados deverão dialogar com temas ligados ao universo da juventude
e/ou sejam realizados por jovens cineastas e universitários, podendo levar em conta a
utilização de novas experimentações de linguagem, compreendidos nos gêneros de
ficção, documentário, animação e experimental.
3. MOSTRAS COMPETITIVAS:
3.1. O Festival é composto pelas seguintes mostras competitivas:
a) Mostra Competitiva Nacional de Curtas-Metragens: filmes de até 20 min,
capturados e finalizados em qualquer suporte (16mm, 35mm ou vídeo).
b) Mostra Competitiva de Vídeos de Bolso e Web: vídeos até 5min, capturados
por suportes acessíveis e simplificados, como câmeras fotográficas,
smartphones, celulares comuns, etc, preferencialmente, voltado à difusão
pela internet.
c) Mostra Competitivas de Pilotos para TV: seriados, programas, entre outros,
sem requisitos de minutagem, formatados para a veiculação na TV e inéditos
até a data final das inscrições.
4. INSCRIÇÃO:
4.1. O período de inscrição vai de 04 de junho a 06 de julho de 2012.
4.2. Poderão se inscrever títulos realizados a partir de 2007, inclusive, por produtores
e/ou realizadores brasileiros ou radicados no país por mais de 02 anos e que se
enquadrem ao tema proposto pelo Festival.

4.3. O formulário de inscrição e o regulamento deste concurso estão disponibilizados no
site do Festival - www.festzoom.com.br.
4.4. A inscrição, preferencialmente, deverá ser realizada através do envio do formulário
de inscrição online.
4.5. Deverão ser enviados: uma cópia em DVD, além da ficha de inscrição impressa,
preenchida e assinada, no caso de a inscrição online não ter sido realizada.
4.6. O endereço para envio do material é:
Festzoom – Festival Jovem de Cinema, TV e Novas Mídias
Coordenação de Mostras
Rua Mário de Andrade, nº 48, Largo dos Leões, Humaitá,
Rio de Janeiro-RJ - CEP: 24220-060
4.7. As inscrições via internet só serão efetivamente válidas e finalizadas depois que
identificarmos a chegada do material relacionado no Item 4.5, que deverá ser enviado
até a data de encerramento das inscrições, sendo observada conforme selo dos Correios.
4.8. Todos os gastos concernentes ao envio do material ficam a cargo do remetente.
4.9. Caso haja incompatibilidade de informações entre os dados informados na inscrição
e os verificados no filme enviado, a diretoria definirá o procedimento cabível, podendo
ocasionar a desclassificação da inscrição da obra.
5. SELEÇÃO:
5.1. A seleção dos títulos para o FESTZOOM – Festival Jovem de Cinema, TV e Novas
Mídias será feita por comissões nomeadas pela diretoria do Festival.
5.2. Os filmes que, por ventura, não se enquadrem no perfil temático do Festival não
poderão ser selecionados.
5.3. A diretoria se reserva o direito de convidar obras não inscritas ligadas ao tema do
Festival.
5.4. A lista dos títulos selecionados será divulgada até o dia 31 de agosto de 2012.
6. EXIBIÇÃO:
6.1. Os filmes selecionados irão compor as sessões das Mostras Competitivas, de acordo
com a organização de programação estabelecida pela diretoria do Festival.

6.2. As mostras serão distribuídas pelos espaços de exibição utilizados pelo Festival,
como o UCI Cinemas – Barra da Tijuca, Espaço Telezoom, entre outras possíveis
parcerias.
6.3. Os títulos selecionados na categoria Curta-Metragem serão exibidos em 35mm ou
vídeo, preferencialmente, no formato DVCam ou MiniDV, podendo ser exibido, em
último caso, em DVD. Já nas categorias Vídeo de Bolso e Web e Pilotos para TV a exibição
será sempre em vídeo, seguindo a mesma ordem de preferência de suporte de exibição.
7. PREMIAÇÃO:
7.1. Os prêmios do concurso serão outorgados por uma comissão de jurados. Cada Júri
será composto por profissionais da área e jovens universitários ligados à área de
comunicação, que estabelecerão os critérios de trabalho em conjunto com a direção do
FESTZOOM.
7.2. O Júri Oficial de Curta-metragem concederá o TROFÉU ZOOM às seguintes
categorias:
Melhor Expressão do Universo Jovem
Melhor Expressão Estética
Melhor Direção
Melhor Curta Nacional
7.3. O Júri Oficial de Vídeos de Bolso e Web concederá o TROFÉU ZOOM às seguintes
categorias:
Melhor Expressão do Universo Jovem
Melhor Vídeo de Bolso
7.4. O Júri Oficial de Pilotos para TV concederá o TROFÉU ZOOM às seguintes categorias:
Melhor Expressão do Universo Jovem
Melhor Expressão Estética
Melhor Direção
Melhor Piloto para TV
7.5. O Júri Popular premiará com o TROFÉU ZOOM as seguintes categorias:
Melhor Expressão do Universo Jovem – Curta-metragem
Melhor Curta Nacional
Melhor Expressão Universo Jovem – Vídeo de Bolso
Melhor Vídeo de Bolso
Melhor Expressão Universo Jovem – Piloto para TV
Melhor Piloto para TV
7.6. O Júri Oficial poderá conferir um Prêmio Especial e Menções Honrosas.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. A participação dos realizadores no evento estará sujeita às condições orçamentárias
do Festival.
8.2. O festival também será composto por mostras paralelas de curtas e longasmetragens, com caráter informativo.
8.3. As cópias em 35 mm, DVCam ou MiniDV poderão ser levadas por seus
representantes no Festival, em meio à sua solicitação prévia, ou serão devolvidas pela
organização, que arcará com os custos do envio, a partir do início de novembro.
8.4. Os vídeos enviados para a inscrição farão parte do acervo do Festzoom – Festival
Jovem de Cinema, TV e Novas Mídias. Não será feita nenhuma exibição pública fora da
programação oficial do Festival sem autorização dos responsáveis pela obra.
8.5. A organização do FESTZOOM reserva-se ao direito de exibir, em qualquer meio de
comunicação, apenas trechos dos filmes participantes com fins de divulgação do Festival.
8.6. Preferencialmente no ato da inscrição, o realizador deverá informar a Classificação
Indicativa, condição obrigatória para aqueles que forem selecionados nas mostras
competitivas, conforme determinação do Ministério da Justiça. O realizador ou
responsável pelo filme também poderá remeter à organização do Festival, a classificação
indicativa do filme aferida pelo Ministério da Justiça após a divulgação dos filmes
selecionados.
8.7. O ato de inscrição para a competição de títulos implica a plena aceitação do presente
regulamento.
8.8. Os casos omissos serão analisados e decididos pela diretoria do Festival.
9. INFORMAÇÕES:
9.1. Produção de Mostras do Festzoom:
Fone: 21 3497-7618
Site: www.festzoom.com.br
E-mail: mostrasfestzoom@gmail.com

