Regulamento
1 - OBJETIVO
O 7º FESTIVAL BRASIL DE CINEMA INTERNACIONAL tem como objetivo
principal a difusão e premiação da produção audiovisual mundial e o encontro
dos profissionais e amantes do cinema, possibilitando o intercâmbio entre
produtores, distribuidores e exibidores, no intuito de promover a indústria
cinematográfica, formar platéias e aproximar os realizadores do público.
2 - LOCAL E DATA
O 7º FESTIVAL BRASIL DE CINEMA INTERNACIONAL será realizado na
cidade do Rio de Janeiro, de 5 a 13 de abril de 2021, com o patrocínio do
Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa, o Governo Federal e a Lei Aldir Blanc. O festival terá programação
em salas de cinema e sessões online. As sessões seguirão os protocolos de
segurança determinados pelas autoridades brasileiras. O festival reserva o
direito de realizar mostras em outras cidades. O festival reserva o direito de
alterar a programação sem aviso prévio.
3 - INSCRIÇÃO
Os trabalhos inscritos deverão ter sido finalizados entre 2017 e 2021,
existindo limite de 2 títulos por realizador.A inscrição de filmes é gratuita.

Os filmes devem ser inscritos nas seguintes categorias:
CURTA
Filmes com menos de 50 minutos de duração.
LONGA
Filmes com mais de 50 minutos de duração.
As inscrições estarão abertas no período de 1 de Fevereiro de 2021 a 9 de
Março de 2021 pelo site www.7fbci.com.br.

4 - SELEÇÃO
A Produção do 7º FESTIVAL BRASIL DE CINEMA INTERNACIONAL
nomeará a Comissão de Seleção, integrada por pessoas de diversos setores
artísticos e culturais que não estejam diretamente ligados aos filmes inscritos.
A decisão da Comissão é soberana e não será submetida a recurso. O
resultado da seleção será dado a conhecer no dia 10 de Março de 2021.
5 - FILMES SELECIONADOS
Os responsáveis pelos FILMES SELECIONADOS deverão encaminhar cópia
com legendas em português, em até 20 dias após a publicação do resultado
da Seleção. A produção do 7º FESTIVAL BRASIL DE CINEMA
INTERNACIONAL estabelecerá a ordem e data de exibição dos filmes
selecionados, tanto no Rio de Janeiro como nas Mostras em outras cidades e
na programação online.
6 - PREMIAÇÃO
Será constituído um júri formado por personalidades e profissionais do setor
audiovisual que não estejam ligados aos trabalhos selecionados. A decisão
do júri é soberana e não será submetida a recurso. Os filmes selecionados
para a mostra competitiva concorrem ao troféu “7 FBCI 2021” nas seguintes
categorías:
Melhor longa brasileiro
Melhor curta brasileiro
Melhor longa internacional
Melhor curta internacional
Melhor filme universitário
Melhor ator principal e coadjuvante
Melhor atriz principal e coadjuvante
Melhor diretor
Melhor diretor de arte
Melhor produção

Melhor diretor de fotografia
Melhor edição
Melhor figurino
Melhor desenho sonoro
Melhor música
Os resultados serão anunciados durante a cerimônia de encerramento do
festival prevista para dia 13 de abril de 2021.
7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inscrição de filmes no 7º FESTIVAL BRASIL DE CINEMA
INTERNACIONAL pressupõe a aceitação incondicional das seguintes bases:
7.1 - O filme inscrito e selecionado está automaticamente autorizado a ser
exibido como parte integrante da programação do 7º FESTIVAL BRASIL DE
CINEMA INTERNACIONAL, seja no evento principal no Rio de Janeiro, como
em todas as mostras que se realizem em outras cidades.
7.2- Os filmes participantes cedem, automaticamente, à produção do 7º
FESTIVAL BRASIL DE CINEMA INTERNACIONAL os direitos de transmissão
de Trailers ou Extratos dos filmes selecionados (até no máximo 2 minutos de
duração) para divulgação da programação do evento.
7.3 – O responsável pelo filme declara, no ato da inscrição, que é o detentor
de todos os direitos cabíveis, garantindo assim sua exibição no caso de
resultar selecionado. Declara também que os materiais utilizados no filme
inscrito, incluindo a trilha sonora e/ou imagens de arquivo, foram autorizados
pelos autores e não violam qualquer direito de uso de imagem ou de
propriedade intelectual de terceiros, concordando em assumir exclusiva
responsabilidade legal por uma eventual reclamação, ação judicial ou litígio,
decorrente da exibição ou uso dos trabalhos.
7.4- Os filmes concorrentes não podem ter MARCA DE ÁGUA, sob pena de
ficar automaticamente desclassificados.
7.5- La inscrição não poderá ser cancelada nem os filmes inscritos ser
retirados do festival, sob nenhuma hipótese.
7.6- Os casos omissos a este Regulamento serão dirimidos pela organização
do 7º FESTIVAL BRASIL DE CINEMA INTERNACIONAL.
Contato:
Contact@7fbci.com.br

