
1) O Maranhão na Tela 2019 acontece de 5 a 14 de dezembro de 2019.
2) A Mostra NOSSO CINEMA acontece no quadro da programação do Festi-

val Maranhão na Tela e é competitiva.
3) A Mostra NOSSO CINEMA é aberta somente para filmes realizados nos 

nove estados integrantes das regiões Norte e Meio Norte (Maranhão, 
Piauí, Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, Tocantins, Rondônia e Acre)., 
de curta-metragem (até 30 minutos) e longa-metragem (a partir de 60 
minutos), gêneros ficção, animação, documentário e videoclipe. 

4) As inscrições para a Mostra NOSSO CINEMA serão aceitas no período 
de 15.09 a 10.10 de 2019. 

5) Os filmes e videoclipes inscritos, para as mostras competitivas, pas-
sarão por seleção realizada por 03 curadores com notável e compro-
vada experiência na área de cinema.

6) Os filmes e videoclipes selecionados para a Mostra NOSSO CINEMA 
concorrerão nas seguintes categorias:

CATEGORIA LONGA-METRAGEM
Melhor Filme de Longa-Metragem;
Melhor Direção de Longa-Metragem;
Melhor Roteiro de Longa-Metragem;
Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem;
Melhor Direção de Arte Longa-Metragem;
Melhor Montagem de Longa-Metragem;
Melhor Som de Longa-Metragem
Melhor Ator de Longa-Metragem;
Melhor Atriz de Longa--Metragem;
Melhor Ator Coadjuvante de Longa-Metragem;
Melhor Atriz Coadjuvante de Longa--Metragem;
Melhor Filme de Longa-Metragem Júri Popular;

CATEGORIA CURTA-METRAGEM
Melhor Filme de Curta-Metragem;
Melhor Direção de Curta-Metragem;
Melhor Roteiro de Curta-Metragem;
Melhor Direção de Fotografia Curta-Metragem;
Melhor Direção de Arte Curta-Metragem;
Melhor Montagem de Curta-Metragem;
Melhor Som de Curta-Metragem
Melhor Ator de Curta-Metragem;
Melhor Atriz de Curta-Metragem;
Melhor Ator Coadjuvante de Curta-Metragem;
Melhor Atriz Coadjuvante de Curta-Metragem;
Melhor Filme de Curta-Metragem Júri Popular;

CATEGORIA VIDEOCLIPE
Melhor Videoclipe 
Melhor Direção de Videoclipe
Melhor Direção de Fotografia de Videoclipe
Melhor Direção de Arte de Videoclipe
Melhor Montagem de Videoclipe
Melhor Performance de Videoclipe

7) O júri será composto de 03 membros especialistas em cinema. Seus 
nomes serão divulgados através do site (www.maranhaonatela.com.
br) e da fanpage do festival no Facebook e Instagram.

8) Para participar da seleção da Mostra NOSSO CINEMA os filmes e vi-
deoclipes deverão atender às seguintes condições:
a) não ter sido exibido em edições anteriores do Festival Maranhão na Tela;
b) não estar liberado ao público em quaisquer plataformas online, 

exceto em caso de videoclipes;
c) submeter a ficha de inscrição, devidamente preenchida, através do 

site www.maranhaonatela.com.br;
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d) Filmes e Videoclipes finalizados em 2018 e 2019
Só serão avaliados os filmes enviados através de link. 
Obs.: Caso o link contenha senha, favor informar.

9) A previsão para divulgação do resultado da seleção dos filmes é 
30.10.2019, no site do Festival Maranhão na Tela, através da im-
prensa e de nossas páginas nas redes sociais.

10) A direção do Maranhão na Tela se reserva o direito de convidar filmes 
não inscritos durante a chamada pública, para participação na Mostra 
Maranhão de Cinema.

SELECIONADOS E ENVIO DE MATERIAL
11)Serão selecionados em caráter competitivo: 10 (dez) curtas-metra-

gens, 15 (quinze) videoclipes e 05 (cinco) longas-metragens. 
12)Parte dos filmes maranhenses, não selecionados em caráter competitivo, 

serão exibidos em caráter informativo na Mostra Maranhão de Cinema. 
13)Os realizadores com filmes selecionados em caráter competitivo, que 

forem residentes nos outros estados integrantes das regiões Norte e 
Meio Norte terão direito a hospedagem, alimentação e transfer.  

14)As cópias físicas dos filmes em competição deverão ser entregues no 
endereço da sede do festival, caso os mesmos sejam exibidos em for-
mato DCP. Os realizadores serão informados sobre o formato a ser exi-
bido assim que divulgada a lista de selecionados para a competitiva;

ENDEREÇO FÍSICO MARANHÃO NA TELA:
Produção Maranhão Na Tela
R. dos Periquitos, 15 - Jardim Renascença, 
São Luís – MA |  65075-610

15) Os filmes selecionados em caráter informativo e videoclipes devem 
ser enviados por link (arquivo em alta resolução) segundo instruções 
posteriores;

16) PARA TODOS OS SELECIONADOS: As informações e material abaixo vem 
ser enviados para a produção do Festival impreterivelmente até a data 
de 10 de novembro para o e-mail filmesmaranhaonatela@gmail.com:

 a) CÓPIA FINAL FÍSICA, em DCP (para os filmes em competição – ver 
condições em item 13), e em FORMATO DIGITAL H264 (filmes fora de 
competição e videoclipes);

 b) SINOPSE – com no máximo 580 caracteres;
 c) FICHA TÉCNICA;
 d) 2 a 5 FOTOS digitalizadas de cenas do FILME (resolução de 300 

dpis, 24x15cm);
 e) Teaser ou trailer para divulgação na imprensa.

15) Todas as despesas e encargos para envio do material ficam a cargo 
do remetente e a devolução a cargo do Festival. 

16) Encargos para recebimento dos troféus para os vencedores, não estan-
do estes presentes na premiação, são de responsabilidade dos mesmos.

17) As datas e horários das exibições das diversas sessões dos filmes 
participantes são decididas a partir de critérios definidos única e ex-
clusivamente pela direção do Festival.

18) Situações excepcionais ou casos omissos a este regulamento serão 
decididos pela direção do Festival Maranhão na Tela.

19) A participação na Mostra NOSSO CINEMA implica na aceitação e cumpri-
mento de todos os termos e condições estabelecidos no presente Regula-
mento sob pena de desclassificação em caráter inapelável e irrecorrível.

Em caso de dúvidas, enviar e-mail para competitiva.maranhaonatela@
gmail.com



www.maranhaonatela.com.br


