Edital I Mostra Audiovisual e Aerofotográfica
EXPOTEC 2021

Apresentação
O maior evento de tecnologia do Nordeste chega à sua 7ª edição com uma novidade:
a realização da I Mostra Audiovisual e Aerofotógrafica Expotec 2021. Os filmes e a exposição
fotográfica serão exibidos durante os três dias do evento, 29 de setembro a 01 de outubro, no
Centro de Convenções Poeta Ronaldo Cunha Lima de João Pessoa.

Objetivos
O objetivo da mostra é promover e suscitar reflexões através da linguagem audiovisual, buscando
aprimorar o intercâmbio entre a produção regional e a nacional. A programação priorizará filmes
nacionais realizados nos últimos cinco anos, podendo estes já terem circulado em outros festivais
de cinema pelo Brasil e pelo mundo. A iniciativa dessa primeira mostra nasce com o propósito de
resgatar a produção e circulação de produções nacionais dentro do tema tecnologia. Os filmes
poderão ser captados por celulares ou outros tipos de dispositivos.

Organização
A Mostra será organizada por profissionais e entusiastas do cinema nordestino em parceria com
instituições locais.

Período
A I Mostra Audiovisual EXPOTEC será realizada de 29 de setembro de 2021 a 01 de outubro de
2021. Com três exibições diárias, sendo duas para cinema e uma para aerofotografia.

Tipo de Mostra
I Mostra Audiovisual com filmes de curta metragem e Mostra de Aerofotografia.

Inscrições
Os interessados devem, obrigatoriamente, fazer seu cadastro no evento da Expotec 2021 e em
seguida acessar o link da Mostra disponível no site www.expotec.org.br. As submissões podem
ser feitas até 20 de setembro.

Seleção
A seleção dos filmes e das fotografias para a exibição na Mostra Audiovisual e Aerofotográfica
EXPOTEC 2021 será feita até o dia 25 de setembro de 2021.

• Os filmes devem ter até 15 minutos de duração.
• Serão selecionados filmes nacionais realizados nos últimos cinco anos, mesmo já tendo sido
selecionados e exibidos em outros festivais

• Os filmes e fotografias inscritos para a seleção devem assegurar que possuem os direitos de
exibição de imagens e de execução de trilha sonora contidas na obra, para fins de exibição em
festival e exibições públicas sem fins lucrativos, e isenta a Organização da Mostra Audiovisual e
fotografia EXPOTEC 2021 de pagamentos de direitos conexos em sua exibição.

• Serão selecionados até 10 filmes de curta metragem, de até 15 minutos cada obra, compondo a
programação das mostras nacional, regional e local (Filmes produzidos no estado da Paraíba).
• As fotografias serão fornecidas pelos pilotos remotos do Clube Drone Brasil e selecionadas pelo
próprio clube.

• A lista oficial de filmes e fotografias selecionadas serão divulgadas publicamente até o dia 26 de
setembro de 2021.

• Os formatos de exibição dos filmes selecionados serão DCP e/ou H.264. Outros formatos de
exibição podem ser utilizados eventualmente, e serão analisados caso a caso pela produção do
Festival.

• A Mostra irá receber as cópias dos filmes selecionados de forma online, o envio de cópias
físicas via Correios ou outras prestadoras de serviço deverá ser antecipadamente negociada
com a organização do festival.
• A Mostra irá receber as fotografias de forma online na página da EXPOTEC 2021 enviada para
cada candidato inscrito.

• Demais materiais promocionais, tais como posters e flyers para divulgação, deverão chegar à
organização da Mostra até o dia 26 de setembro de 2021.

• Os filmes selecionados deverão enviar, em modelo a ser encaminhado pela organização,
comprovando que possuem o direito de exibição de imagem e execução da trilha sonora para sua
exibição no festival.

• Com a autorização do realizador, todas as informações dos filmes selecionados, assim como até
30 segundos de imagens do filme (em sistema stream), poderão ser publicadas e exibidas através
da página da Mostra na Internet.

Júri
O júri será composto por profissionais de cinema e cultura, convidados pela organização da
Mostra, que decidirão os prêmios relacionados abaixo. O júri para a mostra de fotografia será
composto por participantes da feira inscritos no site da EXPOTEC 2021. A organização da mostra
junto com a do Cllube Drone Brasil, disponibilizarão uma página no site www.expotec.org.br para
que os participantes da feira possam votar.

