FACULDADE SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS – FASB
MANTIDA PELO

INSTITUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR DE BARREIRAS – IAESB
CNPJº: 42 752 675/0001-37

Tecnólogo em Produção Audiovisual
Só 60 – Festival de Vídeo do Minuto

REGULAMENTO

Art. 1º - O Curso de Tecnólogo em Produção Audiovisual da FASB, promove durante a Semana
do Audiovisual de 2016 o Só 60 - Festival de Vídeo do Minuto.
O Festival terá como tema SUSTENTABILIDADE, com exibição dos vídeos inscritos e
selecionados no dia 10 de novembro de 2016.

Art. 2º - O festival tem como objetivos:
I - Mobilizar a sociedade a pensar acerca da realidade local/regional, sendo uma forma de
utilização da tecnologia para a formação de um pensamento crítico social, alinhado na proposta
pedagógica fasbiana da produção;
II - Estimular o corpo discente a realizar a prática de diversas disciplinas do curso.
III - Criar espaço para participação da comunidade e demais cursos da FASB - Faculdade São
Francisco de Barreiras.
V - Estimular o desenvolvimento da produção audiovisual entre acadêmicos da FASB e pela
comunidade em geral.
V - Divulgar o Curso Tecnólogo em Produção Audiovisual para os acadêmicos do próprio curso,
demais cursos da FASB, bem como para alunos de outras instituições, sejam de cursos
superiores ou ensino médio, o que resultará em visibilidade da instituição no que se refere ao
potencial criativo local.
Parágrafo 1º: Deverá, obrigatoriamente, cada equipe ter o número mínimo de 01 (um) e o
máximo de 03 (três) participantes.
Paragráfo 2º: Haverá duas modalidades no festival: Pré-acadêmica (aberta à comunidade em
geral, em especial estudantes de escolas de ensino médio de Barreiras e região) e Acadêmica
(destinada a acadêmicos regularmente matriculados em Instituições de Ensino Superior).
Paragráfo 3º: Cada modalidade está subdividida em duas categorias: Drama e Humor. Entendese por Drama: arte, poesia, romance e tragédia. Entende-se por Humor: paródias, sátiras, trash.

BR 135 Km 01, Nº 2341 – Bairro Boa Sorte, Barreiras-BA
CEP 47800-970 – Cx. Postal 235.
Telefone: (77) 3613-8800/8801 – Fax: (77) 3613-8824

FACULDADE SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS – FASB
MANTIDA PELO

INSTITUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR DE BARREIRAS – IAESB
CNPJº: 42 752 675/0001-37

Art 3º - O material deverá ser inédito e captado através de celular e/ou câmeras digitais e
entregue em mídia DVD e acompanhado da ficha de inscrição e sinopse do vídeo contendo a
modalidade e categoria a qual irá concorrer, além de especificar o suporte de captação do
vídeo( câmera ou celular). Os vídeos deverão estar no seguinte formato: Resolução: 1280x720.
Formato de tela: 16x9 e decodificação em MP4.

Art 4º - O trabalho deverá seguir o tema proposto na categoria inscrita pela equipe e com
duração de, no máximo, 1 (um) minuto. Com tolerância de 20 (vinte) segundos, para os créditos
da equipe.
Parágrafo 1º - Os vídeos que não obedecerem aos critérios citados no art 3º serão
desclassificados.

Art 5º - Cada DVD deverá conter apenas 01 (um) trabalho a ser inscrito.

Art 6º - Não há limite quanto ao número de trabalhos por participante e/ou equipe.

Art 7º - As despesas de produção do material serão de responsabilidade do participante, bem
como a utilização de imagens ou músicas não autorizadas de terceiros em seus trabalhos.

Art 8º - A comissão de seleção será formada por profissionais graduados em Comunicação Social
e/ou Produção Audiovisual, que não tenham nenhum vinculo direto com a FASB - Faculdade São
Francisco de Barreiras ou trabalho inscrito no Só 60 - Festival de Vídeo do Minuto da FASB.
Parágrafo 1º A comissão utilizará como critério a originalidade, criatividade, roteiro, qualidade e
robustez da proposta do filmes em relação ao tema e categoria inscrita.
Parágrafo 2º Serão anuladas as inscrições de vídeos que tenham em sua equipe grau de
parentesco até primeiro grau com membros da comissão de seleção do “Só 60”.
Art 9º - O material deverá ser entregue na Coordenação do Curso de Produção Audiovisual
aos cuidados do professor Vandré Vilela até as 21h30 do dia 04 de novembro de 2016.
Art 10º - As inscrições iniciam-se às 08h do dia 19/10/2016 e seguem até o dia 03/11/2016, sendo
realizadas na Unidade de Serviços da FASB das 08h às 12h e das 14h às 17h, ou na sede da
FASB, no setor de Pesquisa e Extensão (nos seguintes horários: das 14h30 às 17h30 e das
18h30 às 22h).
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Art 11º - As cópias dos vídeos não serão devolvidas, e farão parte do acervo de vídeos da FASB Faculdade São Francisco de Barreiras, podendo ser exibidas em programações sem fins
lucrativos. Os inscritos deverão autorizar por escrito na ficha de inscrição a cessão de uso dos
vídeos para a FASB para este fim específico.

Art 12º - Serão conferidos os seguintes prêmios:
Prêmio Só 60 (para o melhor vídeo, independente da modalidade e categoria inscritas) R$ 500,00
(quinhentos reais) e Troféu.
Melhor Drama (modalidade Pré-acadêmica e Acadêmica): Troféu
Melhor Humor (modalidade Pré-acadêmica e Acadêmica): Troféu
Caiu no Gosto (prêmio extra, independente da modalidade e categoria): Troféu
Parágrafo Único - Às equipes premiadas serão entregues certificados de participação.

Art. 13º - A participação no Só 60 implica na aceitação total pelo concorrente do presente
regulamento.

Art. 14º - Os casos não previstos no regulamento serão avaliados pela Comissão Organizadora,
cuja decisão é soberana.

Barreiras (BA), 10 de outubro de 2016
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