
5A EDIÇÃO



Edital 2018

Em sua 5ª edição, o Cine Tornado Festival abre a chamada de curtas, médias e longas-metragens, nacionais 
e internacionais (os filmes internacionais deverão estar necessariamente legendados em português) até 5 de 
Agosto.

Os filmes selecionados receberão cópia da carta acordo para assinatura e deverão retorná-la por email com o 
devido preenchimento pelo responsável (diretor, roteirista ou montador) ou pelo distribuidor responsável.

Cada categoria receberá um prêmio definido pela curadoria e audiência. A premiação simbólica para concor-
rência apenas para os filmes estrangeiros. Os filmes nacionais selecionados irão compor as narrativas temáti-
cas das sessões. 

Categorias para a inscrição

1. Cine-Oficinas e Filmes Solidários: filmes produzidos em oficinas (escolas ou ongs) e produções de 
coletivos. Curtíssimas,  curtas-metragens e  média-metragem. 

2. Mostra de Filmes Etnográficos: filmes produzidos a partir de pesquisa com método etnográfico, inclu-
indo etnoficção. Curtas, médias e longas-metragens. 

3. Mostra Tudo é Possível na Ficção: filmes de Ficção mainstream ou não com até 5 anos de lançamento e 
também pré-estreias ou pré-corte final para avaliação do público. Curtas e longas-metragens. 

4. Mostra de Filme-Arte: filmes conceituais de caráter experimental. Curtas e médias-metragens. 

5. Cine-Memória: filmes acervos  que estejam digitalizados, um incentivo à atualização da memória. 
Curtas e longas-metragens. 

Classificação dos filmes por metragem:

• Curtíssima-metragem: de 1 a 5 minutos 

• Curta-metragem: de 6 a 20 minutos 

• Média-metragem: de 21 minutos a 60 minutos 

• Longa-metragem: mais de 61 minutos 

A inscrição pressupõe a concordância com a carta acordone e o presente edital, quaisquer divergências 
devem ser obrigatoriamente registradas por email para cinetornadofestival@gmail.com. Serão aceitos até 3 
filmes por diretor ou coletivo e 5 por distribuidor.

A premiação  será destinada somente para o responsável pela insrição.

Envie email para cinetornadofestival@gmail.com, indicando o nome do filme e a categoria incluindo o link 
com download e qualidade para exibição), foto do diretor ou coletivo, sinopse, ano do filme, biografia do 
diretor ou coletivo com no máximo 5 linhas.

Modelo da carta acordo

1. A presente Carta Acordo tem como objeto a autorização de uso, com a finalidade de 
exibição no Cine Tornado Festival, da(s) obra(s) fílmica(s): 

________________________________________________________________________
____, cujo totalidade dos direitos, inclusive de propriedade intelectual e autoral pertence ao 
diretor/produtor/ responsável legal supra citado. 

2. A curadora tem previsão de realizar exibições dos filmes acima citados em Curitiba, 
São Paulo, Europa em data ainda a ser definida (compreendendo o período de 2018/2019). 
Compondo quando possível, duas exibições por cidade brasileira ou país estrangeiro, to-
talizando o máximo de 6 exibições, ficando a curadora como única responsável pela dis-
tribuição dos filmes na programação de cada localidade, estando vinculada a exibição pelo 
Cine Tornado Festival. 

3. A mídia deve seguir os formatos previstos no Vimeo - https://vimeo.com/help/com-
pression - dando preferência para qualidade de 1080p e bitrate de 10,000 a 20,000, H 264 ou 
ainda em formato DVD ou Blue Ray, preferencialmente 

4. Pela autorização de uso do(s) filme (s) acima citados pelo prazo acordado, nos termos 
do presente instrumento a curadora fica isenta de pagamento ao diretor/produtor, referente 
aos direitos de exibição. (Caso contrário, o diretor/produtor ou detentor do direito da obra 
deve manifestar-se por escrito subscrevendo este documento, tornando sem efeito o item 4, 
e anunciando o valor a ser cobrado pelo conjunto das exibições). 

5. O produtor/diretor/ responsável legal deverá disponibilizar imagens pessoais e exer-
tos dos filmes para divulgação, com identificação dos créditos dos autores das imagens. 

6. A curadoria do Cine Tornado Festival poderá divulgar no site os materiais de divul-
gação e quando possível o clipping decorrente desta divulgação. 

Estando ajustadas e certas as condições acima mencionadas na presente Carta Acordo o e 
envio por email da inscrição significca a concordância com o edital 2018 e a carta acordo. 



OPEN CALL 2018

In its fifth edition, Cine Tornado Festival opens the call for the participation of short, medium and feature 
films, national and international (international films must necessarily be subtitled in Portuguese) until July 
30.

The registration presupposes the according with the agreement charter, which is attached to this notice, any 
divergence should be registered by email to cinetornadofestival@gmail.com. It is possible to submit up to 3 
films per director or collective and 5 per distributor.

The selected films will receive a copy of the agreement charter for signature and must return it by e-mail with 
due compliance by the director (director, screenwriter or editor) or by whomsoever has the right to distrib-
ute.

This year we have included symbolic awards for all categories. For this purpose in the subject of the email of 
the inscription should be mentioned the name of the category + symbolic prize. The films will be evaluated 
by curators and the public during the event.

The Festival Cine Tornado has eight categories:

1) Workshop and solidary films: films made in workshops (schools or NGOs) or through film collectives. 
Super short films, short films and mid-length films. 

2) Ethnographic Films: ethnographic films, including ethnofiction. Shorts. Mid-length and feature films.  

3) Fiction Films: mainstream and indie films made within the last 5 years. Shorts and feature films. 

4) Experimental Cinema: Artistic, conceptual and experimental films. Short and mid-length films.  

5) Archive Films: films that deal with audio-visual archives and memory. Shorts and feature films.  

Film Classification

1) Super short films: 1 to 5 minutes; 

2) Shorts: 6 to 20 minutes; 

3) Mid-length films: 21 to 60 minutes; 

4) Features: more than 61 minutes 

Check out our website: http://cinetornadofestiva.wix.com/cinema

CONTRACT

1. This contract authorizes Cine Tornado Festival, to screen the following audio-visual work:
__________________________________________________________________________________ 

__________________________, whose all rights, including copyright and intellectual property belongs to 
the director / producer mentioned above. 

2. The curator is expected to hold views of the above mentioned films in Festival making where possible, 
two screenings in Brazilian cities or a foreign country in hwich the festival is invited to screen its submitted 
films, totaling a maximum of 6 exhibitions in 2017/2018, in which the curator as the sole and exclusive re-
sponsible for the distribution of films in the programming each location. 

3. The film should be made available for download 

4. In accordance with this contract the curator is exempt from payment to the director/producer/dis-
tributors, for the aforementioned ausiovisual work exhibited in the festival. 

5. The producer / director / copyright owner must provide personal images or excerpts of films for dis-
closure, identifying the credits of the authors of the images. 

6. The curator of the Cinema Festival Tornado undertakes to disclose the site materials for dissemina-
tion and where possible the clipping result of this disclosure. 




