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R E G U L A M E N T O
ORGANIZAÇÃO

INSCRIÇÕES

O Panorama Internacional é uma realização
do Coisa de Cinema, organização sediada em
Salvador, que desde 1995 realiza projetos diversos
ligados à arte cinematográfica.

A inscrição é gratuita.
O prazo final para a inscrição é dia 2 de agosto de 2013
(data de envio do email e de postagem nos correios).
Produtores e realizadores poderão
inscrever mais de um filme.
Após leitura do regulamento e preenchimento
completo da ficha de inscrição o interessado deve
enviar para o e-mail panorama@coisadecinema.com.br
o seguinte material:
1 – Um link do filme em alta resolução, com senha.
Cada link deverá conter apenas um filme;*
2 – Ficha de inscrição preenchida
e assinada pelo responsável;
3 – Pelo menos duas fotos digitais do filme (JPEG
ou TIF com resolução de no mínimo 300dpi);
4 – Currículo resumido do diretor em Word;
*Na impossibilidade de disponibilizar um link
do filme em alta resolução, um DVD deverá
ser enviado para o endereço:
IX Panorama Internacional Coisa de Cinema
A/C: Flávia Santana
Rua Reitor Macedo Costa, no. 113, Apto 301-A,
Itaigara, Salvador – BA, CEP 41815-150.
O nome do filme e do remetente devem estar escritos
no envelope e no DVD. As despesas de envio de todo
o material são de responsabilidade do remetente.
Os DVD’s enviados para a seleção
passarão a fazer parte do acervo do
Panorama Internacional Coisa de Cinema.

OBJETIVOS
Realização de Festival de Cinema, de caráter
competitivo, para curtas e longas-metragens
nacionais e para curtas-metragens internacionais.

PERÍODO
A nona edição do Panorama Internacional
Coisa de Cinema acontecerá de 31/10 a
7/11 de 2013, simultaneamente em Salvador
e em Cachoeira, Bahia.

LOCAIS DE EXIBIÇÃO
Em Salvador, os filmes serão exibidos no Espaço
Itaú de Cinema – Glauber Rocha e na Sala Walter
da Silveira. Em Cachoeira, os filmes serão exibidos
no auditório do Instituto de Artes e Humanidades da
Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Após a
conclusão do evento em Salvador e em Cachoeira,
o IX Panorama Internacional Coisa de Cinema
seguirá por outras cidades do interior da Bahia.

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO
Na competição nacional, podem ser inscritos
longas-metragens (duração a partir de 60 minutos)
e curtas-metragens (duração de até 30 minutos),
finalizados em 35mm, DCP ou H264.
Na competição internacional, podem ser
inscritos curtas-metragens (duração de até 30
minutos), finalizados em 35mm, DCP ou H264.
Os filmes devem estar legendados em inglês
(quando forem de língua não inglesa).
Na competição baiana, podem ser inscritos
filmes baianos de qualquer duração, finalizados
em 35mm, DCP ou H264.
Os filmes inscritos devem ter sido concluídos
a partir de Janeiro de 2012.

PREMIAÇÃO
O júri premiará as melhores obras, entre as
selecionadas para participar das mostras
competitivas nacional, internacional e baiana.
Prêmios em dinheiro e/ou em serviços estão sendo
viabilizados e serão anunciados oportunamente.
Caso o filme esteja participando de outro festival na
mesma época, o realizador deverá enviar um email
autorizando que a negociação para o envio da cópia
seja feita entre a produção do Coisa de Cinema
e o Organizador do outro festival.

SELEÇÃO

JÚRI

Serão selecionados oito longas e dezesseis
curtas brasileiros para a competição nacional.
Serão selecionados dezesseis curtas
para a competição internacional de curtas.
Produções baianas de qualquer duração
irão compor a competição de filmes baianos
(quantidade a ser definida).

Será formado um júri de especialistas e seus nomes
serão divulgados em data próxima à do evento.

COISA DE CINEMA
Tel: (71) 3011-4703/ 8104-9656/ 81016004
E-mail: panorama@coisadecinema.com.br
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ORGANIZATION

REGISTRATION

Panorama Internacional is a Coisa de Cinema
production, an organization based in Salvador
Bahia, which coordinates and produces a diverse
range of cinematographic projects and events.

Registration is free.
The final deadline for registration is August 2nd, 2013
(deadline for both e-mails and anything sent via post).
Candidate may submit more than one film for selection.
After reading the rules and regulations, candidates
interested in participating in the competitions should
complete the registration form and send the following
to panorama@coisadecinema.com.br;
1 – * An Internet link to the film in Hi-Definition, with
password. Each link should contain only one film;
2 – The Registration Form, completed and signed
by the person responsible for the film;
3 – At least two (2) digital photos of the film
(JPEG or TIF, with a minimum resolution of 300dpi)
4 – A short resume (Curriculum Vitae) of the
film´s director in Microsoft Word.
* If an Internet link to the film in Hi-Definition is
unavailable, a DVD version should be sent to:
IX Panorama Internacional Coisa de Cinema
A/C: Flávia Santana
Rua Reitor Macedo Costa, no. 113, Apto 301-A,
Itaigara, Salvador – BA, Brazil - CEP 41815-150.
The name of the film, as well as the name of the sender,
should be written on both the envelope and the DVD.
The cost of sending all material is the
responsibility of the sender.
All DVD´s submitted to the selection process
will become part of the archives of
Panorama Internacional Coisa de Cinema.

OBJECTIVES
To produce a competitive Cinema Festival
of national short and feature length films
and international short length films.

SCHEDULE
The ninth edition of the Panorama Internacional
Coisa de Cinema will take place simultaneously
in Salvador and in Cachoeira, Bahia, from
October 31st to November 7th of 2013.

EXHIBITION LOCATIONS
In Salvador, film viewings will be held in the ‘Espaço
Itaú de Cinema – Glauber Rocha’ and in the ‘Sala
Walter da Silveira’. In Cachoeira, films will be
exhibited in the auditorium of the Institute of Arts
and Humanities at the Federal University of the
Recôncovo Baiano. After the conclusion of the
events in Salvador and Cachoeira, the IX edition of
Panorama Internacional Coisa de Cinema will
hold additional events in other cities around the
interior of the state of Bahia.

ENTRY REQUIRMENTS
Candidates for the national competition may enter
feature length films (duration must be 60 minutes or
longer) and short length films (duration of up to 30
minutes), finalized in 35mm, DCP or H264.
Candidates for the international competition
may enter short length films (duration of up to
30 minutes), finalized in 35mm, DCP or H264.
Films must have English Subtitles (when
the film is in a language other than English).
Candidates for the bahian competition may enter
Bahian films of any length, finalized in 35mm, DCP
or H264. All films entered in the competition must
have been completed after the 1st of January 2012.

AWARDS
The Jury will give awards to the best pieces of work,
amongst the films selected to participate in the national,
international and bahian competitions. Monetary and/
or non-monetary awards will be available (specifics to
be announced at a later date).If the film is participating
in another festival at the same time as the Panorama
Internacional Coisa de Cinema, the person responsible
for the film should send an email authorizing that the
negotiation for the sending of a copy of the film be carried
out between the production team of Coisa de Cinema
and the Organization producing the other festival.

SELECTION

JURY

Eight (8) Brazilian feature length films and sixteen
(16) Brazilian short length films will be selected to
participate in the national competition.Sixteen (16)
short length films will be selected to participate in the
international competition.Bahian productions of any
length will be selected to participate in the bahian film
competition (quantity of films to be defined).

A Jury of specialists will be created
and their names will be released
closer to the date of the event.

COISA DE CINEMA
Tel: (+55 71) 3011-4703/ 8104-9656/ 81016004
E-mail: panorama@coisadecinema.com.br

