XV PANORAMA INTERNACIONAL COISA DE CINEMA 2019

REGULAMENTO
1. DA ORGANIZAÇÃO
O Panorama Internacional é uma realização do Coisa de Cinema,
organização não-governamental sediada em Salvador, que desde 1995 realiza
projetos diversos ligados à arte cinematográfica.
2. DOS OBJETIVOS
Realização de um Festival de Cinema, de caráter competitivo, para curtas e
longas-metragens nacionais e internacionais.
3. DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO FESTIVAL
A décima quinta edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema
acontecerá em novembro de 2019, em Salvador e em Cachoeira, na Bahia, em
datas a serem anunciadas.
4. DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO
4.1 – Podem ser inscritos longas-metragens (duração a partir de 60 minutos)
e curtas-metragens (duração de até 30 minutos) nacionais, finalizados em
35mm, DCP ou H.264.
4.2 – Podem ser inscritos longas-metragens (duração a partir de 60 minutos)
e curtas-metragens (duração de até 30 minutos) internacionais, finalizados
em 35mm, DCP ou H.264. Os filmes inscritos devem estar legendados em
inglês (quando forem de língua não inglesa).
4.3 – Os filmes inscritos devem ter sido concluídos a partir de primeiro de julho
de 2018.
5. INSCRIÇÕES
5.1 – O prazo final para a inscrição é dia 20 de julho de 2019.
5.2 – Produtores e realizadores poderão inscrever mais de um filme.
5.3 – Após leitura do regulamento, o interessado deve preencher a ficha
disponível
no
link
www.coisadecinema.com.br/panoramainternacional/inscricoes/ fazendo o devido upload das stills e certificando-se de
marcar a seção “Termo de Autorização”.
6. SELEÇÃO
Uma comissão de seleção será formada com profissionais de cinema. Os nomes
das pessoas que irão formar a comissão serão anunciados através das redes
sociais e site do evento.
7. JÚRI
Será formado um júri de especialistas para as mostras competitivas e seus
nomes serão divulgados em data próxima a do evento.

8. PREMIAÇÃO
8.1 – O júri premiará as melhores obras, entre as selecionadas paras as
mostras competitivas.
8.2 – Prêmios em dinheiro e/ou em serviços estão sendo viabilizados e serão
anunciados oportunamente.
8.3 – 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.
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XV PANORAMA INTERNACIONAL COISA DE CINEMA 2019

REGULATIONS
1. ORGANIZATION
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.
2. OBJECTIVES
To produce a competitive Film Festival of national and international short and
feature length films.
3. SCHEDULE
The fourteenth edition of the Panorama Internacional Coisa de Cinema will
take place in November of 2019, in Salvador and in Cachoeira, Bahia.
4. ENTRY REQUIRMENTS
4.1 – National candidates 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 H.264.
4.2 – International candidates 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 H.264. Films must have English Subtitles (when the
film is in a language other than English).
4.3 – All films entered in the competition must have been completed after July
1st, 2018.
5. REGISTRATION
5.1 – The final deadline for registration is July 20th, 2019.
5.2 – Candidate may submit more than one film for selection.
5.3 – After reading the rules and regulations, candidates interested in
participating in the competitions should complete the registration form available
at www.coisadecinema.com.br/panorama-internacional/inscricoes/ uploading
stills for the submitted film and making sure the “Release Form” section is
checked.
6. SELECTION
A commission of selection will be created and their names will be announced
through social media and the festival’s site.
7. JURY
A Jury of specialists for each competition will be created and their names will be
announced closer to the date of the event.

8. AWARDS
8.1 – The Jury will give awards to the best pieces of work, amongst the films
selected to participate in the competitions.
8.2 – Monetary and/or non-monetary awards are still in the negotiation
(specifics to be announced at a later date).
8.3 – 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 the Panorama
Internacional Coisa de Cinema and the organizers producing the other festival.
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