
 

 

 

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE 

5° FESTIVAL DE FILMES DE CURTA METRAGEM DO IFB 

Nome do Filme:  _  

Gênero do Filme: Documentário( )   Ficção ( ) Animação ( ) Outro ______________ 

NOME DO ESTUDANTE CAMPUS IDADE CPF BANCO AGÊNCIA 
CONTA 

CORRENTE 
ASSINATURA 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        



 

 

7.        

8.        

9.        

10.        

 

Assinatura do servidor orientador da equipe 

 

NOME DO SERVIDOR ORIENTADOR CARGO ASSINATURA 

1   

 

 



 

 

 

ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO DO FILME 

5° FESTIVAL DE FILMES DE CURTA METRAGEM DO IFB 

Nome do Filme:  _ ____ 

Ano de Produção:________________________________________ Duração do filme (sem os créditos) _______________________________________ 

FUNÇÃO NOME DO ESTUDANTE TELEFONE E-MAIL 

Diretor    

Diretor de Produção    

Direção de Fotografia    

Direção de Montagem/ Edição    

Roteirista:    

Direção de Som    

Direção de Arte    

 

 

 



 

 

 

ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO DO FILME 

5° FESTIVAL DE FILMES DE CURTA METRAGEM DO IFB 

Nome do Filme: ________________________________________________ 

Sinopse:(máximo de 10 linhas, fonte Arial 11 ou Times New Roman, 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III – CRÉDITOS DO ELENCO 

5° FESTIVAL DE FILMES DE CURTA METRAGEM DO IFB 

NOME DO 

ATOR/ATRIZ/ENTREVISTADO 

IDADE DO 

ATOR/ATRIZ/ENTREVISTADO 
NOME DO PERSONAGEM  

Ficha de autorização de imagem 
(para uso da comissão organizadora) 

SIM NÃO 

     

     

     

     

     

     

 



 

 

 

ANEXO IV - AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM 

MAIORES DE 18 ANOS 

5° FESTIVAL DE FILMES DE CURTA METRAGEM DO IFB 

Eu, ________________________________________________CPF  

Identidade: ____________________________Endereço:__________________________________            

Telefone:   

Celular:   

E-mail:    
 

Por meio deste instrumento particular, autorizo o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Brasília (IFB), a utilizar, sem ônus, a minha imagem e voz. A presente autorização 

compreende a utilização, no todo ou em parte, para qualquer programa produzido pelo IFB, e 

emissoras afiliadas e conveniadas, autorizadas a captar, retransmitir, repetir e difundir sua 

programação no Brasil e em todo o mundo, em qualquer processo de transmissão audiovisual, 

tais como TV aberta, a cabo, por satélite, suportes vídeofonográficos, sem limitação de prazo, 

número de cópias, podendo ainda ser objeto de veiculação pela Internet, CD ROM, inclusão em 

base de dados, armazenamento em computador e outras mídias ditas interativas, transmissões e 

exibições em meios de comunicação, estabelecimentos de ensino, centros comunitários e 

assemelhados e ainda em quaisquer outras formas, meios ou modos de reprodução, exibição, 

transmissão, distribuição e difusão audiovisual. 

Brasília,  de  de 2019. 

_______________________________________ 

Assinatura 
 

Nome do personagem:   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO V - AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM 

PARTICIPAÇÃO DE MENORES DE 18 ANOS  

5° FESTIVAL DE FILMES DE CURTA METRAGEM DO IFB 

Eu, ________________________________________________CPF  

Identidade:____________________________Endereço:___________________________________           

Telefone:   

Celular:   

E-mail:  _________________________________, declaro ser o responsável legal pelo(a) adolescente 

________________________________________e venho através deste instrumento particular 

autorizar o(a) estudante do IFB a participar do evento do 5º Festival de Curta-metragem do IFB tanto 

em gravação ou depoimento para produção de matéria jornalística, quanto na atuação da gravação de 

curta-metragem inscrito neste festival. Autorizo o IFB a utilizar, sem ônus, a imagem e voz do 

adolescente acima citado para a utilização, no todo ou em parte para qualquer programa produzido pelo 

IFB e emissoras afiliadas e conveniadas, autorizadas a captar, retransmitir, repetir e difundir sua 

programação no Brasil e em todo o mundo, em qualquer processo de transmissão audiovisual, tais como 

TV aberta, a cabo, por satélite, suportes vídeo fonográficos, sem limitação de prazo, número de cópias, 

podendo ainda ser objeto de veiculação pela Internet, CD ROM, inclusão em base de dados, 

armazenamento em computador e outras mídias ditas interativas, transmissões e exibições em meios 

de comunicação, estabelecimentos de ensino, centros comunitários e assemelhados e ainda em 

quaisquer outras formas, meios ou modos de reprodução, exibição, transmissão, distribuição e difusão 

audiovisual. 

Declaro estar ciente de todos os procedimentos legais que assumo diante da presente 

autorização e possíveis circunstâncias cabíveis neste caso. 

Obs: Anexar a cópia do documento de identificação pessoal e CPF do responsável legal. 

Brasília, _ de _ de 2019. 

_______________________________________ 

Assinatura 

Nome do personagem: _  

 

 



 

 

 

ANEXO VI – TERMO DE RESPONSABILIDADE 

5° FESTIVAL DE FILMES DE CURTA METRAGEM DO IFB 

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito, que nos responsabilizamos pelas 

informações prestadas na ficha de inscrição, pela informação da autoria e devida autorização 

do compositor para uso da música e efetiva participação, especialmente as referentes aos 

direitos autorais e demais titulares de direito sobre as mesmas, pela obtenção de todas as 

autorizações necessárias para utilização nos filmes apresentados no Festival, ficando o 5º 

Festival de Filmes de Curtas-metragens do IFB isento de quaisquer responsabilidades pelas 

informações ora cedidas. 

Brasília, _ de _ de 2019. 

 

NOME ASSINATURA 

  

  

  
 

 



 

 

 

ANEXO VII- CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS FILMES DE CURTA 

METRAGEM 

5° FESTIVAL DE FILMES DE CURTA METRAGEM DO IFB 

Analisar: 

Ideia: Relevância e criatividade na abordagem do tema. 

Pré-produção: Pesquisa e produção de materiais relevantes ao contexto do filme. 

Roteiro: construção narrativa, estruturação das cenas e escrita dos diálogos. 

Imagem: Planos, enquadramentos e movimentos de câmera, luzes utilizadas, 

qualidade técnica da imagem observando contraste, cores e tons. 

Composição artística: cenário, figurino, maquiagem e objetos de cena. 

Elenco: Atuação e escolha pertinente dos protagonistas e figurantes nos filmes de ficção e relevância 

e atuação dos entrevistados na construção narrativa do filme 

documentário 

Som: Qualidade do som dos diálogos ou entrevistados, efeitos de áudio, trilha sonora 

e harmonia entre os elementos sonoros do filme. 

Linguagem: Equilíbrio entre os elementos narrativos, estéticos e artísticos do filme. 

Edição e Finalização: Narração, estrutura e ritmo do filme, escolha das cenas, tratamento de cor e uso 

adequado de efeitos de transição e efeitos especiais. 

Pesquisa Integrada: trabalho de pesquisa desenvolvido pelos estudantes na criação da obra 

documental ou ficcional. 

Trabalho Integrado: capacidade dos estudantes de trabalharem de forma integrada, formando equipes 

de diferentes cursos e campis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VIII – FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

5° FESTIVAL DE FILMES DE CURTA METRAGEM DO IFB 

Nome do Filme  

Campus do IFB  

Nome completo do Diretor de Produção  

Telefone residencial  

Telefone celular  

E-mail  

Solicito revisão do resultado preliminar da avaliação da curadoria, conforme a justificativa a seguir: 

 

Resultado da análise: 

 

........................................................................................................................................................................ 

 

ANEXO VIII – COMPROVANTE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

5° FESTIVAL DE FILMES DE CURTA METRAGEM DO IFB 

Nome do Filme  

Nome do membro da equipe  

 

Data da Realização da Interposição do recurso: _ / /2019 

Recebido no protocolo por (SIAPE ou carimbo):  _  


