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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CAMPUS SIMÕES FILHO 

EDITAL AFROIF: FESTIVAL DE CINEMA NEGRO 

 

 

 

O Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia da Bahia – Campus Simões 

Filho – torna público o edital para realização do AFROIF: FESTIVAL DE CINEMA 

NEGRO para processo de inscrição e seleção de curtas-metragens a serem exibidos 

durante o evento a ser realizado no Campus Simões Filho, pelas condições fixadas 

neste Edital. 

 

DO OBJETO:  

1.1. Constitui objeto do presente Edital, a seleção de filmes, ficção ou documentário, 

formato em até 5 min, digital, para exibição no AFROIF: FESTIVAL DE CINEMA 

NEGRO, evento produzido pelo IFBA – Campus Simões Filho. Tem como objetivo 

favorecer a produção de uma educação antirracista junto aos estudantes do Instituto 

Federal de Educação Ciências e Tecnologia da Bahia, Campus Simões Filho por meio 

da produção audiovisual.  

1.2. Realização de Mostra Competitiva e programas especiais com os filmes 

selecionados, no período de 04 e 05 de dezembro de 2019, nas dependências do 

Campus.  

1.3. Realização de Mostra não-competitiva com exibição de filmes nacionais e 

estrangeiros, além de palestras e mesas redondas com a temática do Cinema Negro no 

período de 04 e 05 de dezembro de 2019, nas dependências do Campus. 

1.4. A atividade está dividida em quatro momentos:  

1º Ato: Oficinas de formação temática → ministradas por professores e pesquisadores 

qualificados nos temas a serem desenvolvidos nos curtas produzidos pelos discentes. 

Os temas propostos são 
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•  LIBERDADES: Pretende-se enfatizar as formas alternativas de vivencia das 

populações afrodescendentes na Diáspora Negra ao longo do tempo -  

transcendendo a questão da escravidão -   recriando os códigos e relações de 

poder por meio da luta pela afirmação em território brasileiro e no Atlântico. 

Valoriza-se as formas de organização social de luta por liberdade nas mais 

diferentes esferas da vida pública até os dias atuais.  

• IDENTIDADES NEGRAS : Investigar as diferentes expressões de afirmação 

da negritude como forma de auto reconhecimento e auto conhecimento. 

Deve-se destacar o impacto da multiplicidade de manifestações identitárias 

compondo um cenário de movimentos sociais fundamentais para a construção 

da luta anti racista manifestada na música, cinema, educação, moda, dança e 

outras artes. 

•  GENOCÍDIO DA POPULAÇÃO NEGRA: A invisibilidade das demandas 

sociais da população Negra ainda é um problema grave que ecoa em 

estatísticas alarmantes de genocídio. Pretende-se descortinar as políticas 

públicas que legitimam o extermínio desse grupo social através da violência, 

bem como, por outro lado, as formas de reação e resistência da juventude 

negra na luta pela sobrevivência. 

• BRANQUITUDE (problematizando privilégios): Quando mencionamos 

questões sobre as relações/desigualdades raciais no Brasil e no mundo ainda é 

lugar comum associar a noção de identidade étnico racial às pessoas não 

Brancas. Neste Tema, pretende-se problematizar o “lugar” de privilégios em 

torno do qual se acomoda a noção de Branquitude – socialmente acionada 

para a construção do racismos, Seja a partir de movimentos supremacistas de 

ódio racial – (re)acesos na última década – seja através da garantia de 

privilégios na sociedade, a noção de Branquitude é um dos elementos de 

afirmação do racismo e não da diferença e precisa ser devidamente analisado. 

• FEMINISNO NEGRO: Considerando um dos mais expressivos movimentos 

intelectuais e políticos da atualidade, o Feminismo Negro figura-se como 

movimento social multi organizado na luta anti racista, protagonizado por 

mulheres Negras de todos os continentes em favor da luta por direitos civis 

destas. Como desdobramento desta luta o Feminismo Negro tem fomentando 
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amplo e contundente debate sobre a intersecção das formas de opressão social 

(sexismo, machismo, racismo e homofobia). Aqui pretende-se compreender e 

visibilizar algumas esferas de atuação deste movimento. 

• RACISMO INSTITUCIONAL: Pretende-se abordar formas de discriminação 

racial que se manifestam sistematicamente nas instituições sócias (órgãos 

públicos e seus agentes ou empresas e organizações privadas). Conceito 

proposto desde a década de 1960, é fundamental para compreender formas de 

segregação em processos estruturais das organizações. 

 

As Oficinas de formação temática terão lotação máxima de 40 participantes.  

 

2º Ato: Oficinas de Audiovisual → ministradas por profissionais da área para 

instrumentalizar tecnicamente os estudantes na produção de curta-metragem de ficção 

e/ou documentário; Serão realizadas duas oficinas, em turnos opostos, de roteiro em 

audiovisual e duas oficinas, também em turnos opostos, de filmagem em dispositivos 

móveis (telefones celulares). Os ministrantes das oficinas serão divulgados 

oportunamente. 

As Oficinas de Audiovisual terão lotação máxima de 20 participantes.  

 

3º Ato: Preparação dos vídeos dos estudantes → Momento destinado para a produção 

de curtas por parte dos alunos que participarão do festival apresentando suas obras. 

Os vídeos deverão ser submetidos até o dia 20 de novembro impreterivelmente;  

 

4º Ato: Culminância do Festival: ●Exibição de filmes nacionais e estrangeiros 

seguidos de debates com convidados; ● Mostras dos curtas produzidos pelos 

estudantes divididas em duas categorias - ficção ou documentário (de até 5 min); ● 

Palestras e mesas redondas de convidados sobre a produção do cinema Negro no 

Brasil e no mundo.  

 

 

DOS PARTICIPANTES: 

2.1. Os participantes, para efeitos de submissão de filmes, deverão preencher os 

seguintes requisitos:  
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2.1.1. Ser estudante do IFBA, Campus Simões Filho, regularmente matriculado em 

qualquer modalidade;  

2.2. A participação como ouvinte do evento é aberta a toda comunidade do IFBA. 

 

3. DAS SUBMISSÕES DOS FILMES:  

3.1. A submissão deve ser realizada de forma online em sitio eletrônico ser divulgado 

oportunamente, durante o período de 05 a 20 de novembro de 2019;  

3.2. O AFROIF: FESTIVAL DE CINEMA NEGRO não cobra taxa de inscrição. No 

entanto, o participante deve se atentar quanto ao modo de envio da cópia de inscrição 

do filme;  

3.3. O remetente de cada curta-metragem será responsável por todas as despesas de 

postagem do material de inscrição, que deverá chegar até o prazo final de 20 de 

novembro de 2019;  

3.4. Poderão se inscrever curtas-metragens finalizados em 2019 sob orientação da 

Comissão Organizadora;  

3.5. Serão aceitos curtas-metragens com até 05 minutos de duração, de todos os 

gêneros (exceto filmes publicitários ou institucionais), finalizados em qualquer 

formato digital.  

3.6. Se o filme possui diálogos em outras línguas que não o português, a cópia de 

inscrição deverá possuir legendas em português;  

3.7. As cópias dos curtas-metragens inscritos passarão a fazer parte do acervo do 

AFROIF, podendo ser disponibilizadas para pesquisa de caráter não comercial, sem 

ônus para o AFROIF: FESTIVAL DE CINEMA NEGRO, assim como serem 

exibidos noutros campus para fins pedagógicos;  

3.8. Ao se inscrever neste edital, o responsável legal autoriza que seu filme, caso 

selecionado, pertença ao acervo do AFROIF e possa ser circulado noutros campus 

para fins pedagógicos, sem ônus para o AFROIF: FESTIVAL DE CINEMA NEGRO, 

e seus realizadores;  

3.9. Curtas-metragens exibidos em edições anteriores de quaisquer outros eventos do 

IFBA não serão aceitos para a composição das mostras competitivas;  

3.10. A inscrição de um filme no Festival implica a plena aceitação de todas as 

normas e condições estabelecidas no presente edital, bem como a assinatura dos pais 

ou responsáveis (quando os realizadores tiverem idade inferior a 18 anos) em 

documento disponível nas plataformas do evento; 
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3.11. Os filmes produzidos pelos discentes serão inscritos na modalidade competitiva; 

  

 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA:  

4.1. Todo o processo será organizado pela Comissão Organizadora, formada por 

docentes e discentes do IFBA, Campus Simões Filho:  

4.1.1. Acompanhar e verificar o recebimento dos filmes;  

4.1.2. Conferir a regularidade das inscrições bem como as informações encaminhadas 

previstas neste edital;  

4.1.3. Organizar os trabalhos da Comissão de Seleção;  

4.1.4. Resolver as eventuais controvérsias, dúvidas ou pendências advindas do 

processo de seleção e/ou premiação;  

4.1.5. Viabilizar as mostras competitivas dos curtas-metragens dos discentes inscritos 

e a programação especial do AFROIF: FESTIVAL DE CINEMA NEGRO;  

4.1.6. Divulgar todas as etapas do evento;  

4.1.7. Zelar pelo cumprimento deste edital e sugerir suas eventuais adequações;  

4.1.8. Supervisionar o processo de divulgação do Festival, que inclui a produção de 

peças gráficas e publicização;  

4.2. Caso seja necessário, por motivo de força maior ou conveniência administrativa, 

com a devida justificativa e sempre visando o interesse público, a Comissão 

Organizadora pode, sem nenhuma restrição, antecipar ou prorrogar as datas, assim 

como transferir para outro espaço, alterar o horário das exibições/evento; 

 

DA SELEÇÃO:  

5.1. A seleção dos curtas-metragens será realizada por uma sub-comissão da 

Comissão Organizadora formada pelos seus membros titulares envolvendo docentes e 

discentes, somente após a abertura das inscrições e lançamento do edital, por ato a ser 

divulgado na página oficial do IFBA, Campus Simões Filho, bem como nas redes 

sociais do evento (Facebook e Instagram);  

5.2. A seleção dos filmes será realizada por meio de reuniões da Comissão de Seleção 

e não caberá recurso de suas decisões;  

5.3. O Festival possui uma mostra competitiva oficial que incluirá os filmes dos 

discentes selecionados e outras mostras paralelas não-competitivas que inclui filmes 

nacionais e estrangeiros entre curtas e longas-metragens;  
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5.4. O julgamento a ser feito pela Comissão de Seleção terá como critérios de 

avaliação: ser um filme em ficção ou documentário; possuir até 5 min; não possuir 

conteúdo discriminatório de qualquer natureza ou fazer apologia a qualquer tipo de 

violência; se enquadrar em um dos eixos temáticos propostos nas Oficinas temáticas. 

Filmes que não se enquadrem nas condições especificadas serão eliminados 

automaticamente; 

5.5. A lista de curtas-metragens selecionados será oficialmente divulgada, nas redes 

sociais do Festival, até o dia 30 de novembro de 2019. 

 

DOS FILMES PARA EXIBIÇÃO  

6.1. Os responsáveis pelos curtas-metragens selecionados serão também responsáveis 

pelo envio da cópia de exibição.  

6.2. Os curtas-metragens selecionados, em qualquer formato, deverão dispor de, pelo 

menos, dois representantes para debater sobre o filme no dia da exibição; 

6.3. O responsável pelo filme inscrito autoriza a exibição pública do curta-metragem 

selecionado, em canais brasileiros ou estrangeiros de televisão aberta ou fechada e/ou 

na Internet, como parte da divulgação do AFROIF: FESTIVAL DE CINEMA 

NEGRO, em qualquer tempo, sem que isso represente quaisquer ônus relativos a 

direitos autorais ou uso de imagem; 

 

PREMIAÇÃO:  

7.1. Todos os filmes exibidos na Mostra Competitiva concorrerão ao título de Melhor 

Filme do Júri Oficial, que será concedido aos melhores curtas-metragem do evento 

nas categorias ficção e documentário;  

7.2. O Júri Oficial da Mostra Competitiva será composto por profissionais afinados ao 

tema desta edição do AFROIF, bem como a produção audiovisual de maneira geral, 

convidados pela organização do Festival após a abertura das inscrições;  

7.3. O julgamento a ser feito do Júri seguirá os seguintes critérios de avaliação: 

Relevância conceitual e temática na área proposta, a saber, questões ligadas ao eixo 

principal: reflexão e combate ao racismo; força narrativa do filme; capacidade de 

condução técnica na elaboração fílmica;  

7.4. Até a data de elaboração deste edital, não há previsão de premiação física aos 

vencedores do edital;  
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7.5 Alguns docentes avaliarão os trabalhos exibidos conforme critérios previamente 

definidos com as turmas de estudantes inscritos com o intuito de oferecer uma das 

notas da segunda e/ou terceira unidade.  

7.6. Poderão ser criados prêmios adicionais, que serão divulgados posteriormente; 

 

DAS INSCRIÇÕES NO EVENTO 

8.1. A inscrição na Mostra não-competitiva e nas palestras deve ser realizada de 

forma online em sitio eletrônico ser divulgado oportunamente, durante o período de 

10 a 25 de novembro de 2019;  

8.2. Só será emitido certificado de participação do evento mediante inscrição e 

freqüência mínima de 75% das atividades;  

 

DOS DIREITOS AUTORAIS E CONEXOS:  

9.1. É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do proponente que inscrever a 

obra audiovisual no Festival a observância e regularização de toda e qualquer questão 

relativa aos direitos autorais, conexos, de imagem, voz e nome envolvidos na obra 

inscrita, cabendo exclusivamente a ele obter o devido consentimento dos respectivos 

envolvidos para utilizar, veicular e disponibilizar a obra audiovisual, na abrangência 

prevista neste Edital, devendo respeitar integralmente a legislação vigente e arcando 

com o pagamento respectivo, se for o caso, isentando a organização do Festival de 

quaisquer ônus decorrentes do descumprimento;  

9.2. Os créditos completos, com a menção do nome de todos os envolvidos (outros 

autores/diretores, roteiristas/argumentistas, autor da trilha sonora, animadores, elenco, 

pessoas retratadas, etc.), deverão estar inseridos na própria obra audiovisual inscrita e 

serem discriminados nos campos correspondentes da ficha de inscrição;  

9.3. A inscrição neste edital responsabiliza o proponente a declarar a inexistência de 

plágio dos trabalhos apresentados, bem como garante o direito de imagem e direitos 

autorais dos mesmos, isentando o Instituto Federal da Bahia – Campus Simões Filho 

de quaisquer responsabilidades a esse título; 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

10.1. Quaisquer esclarecimentos e orientação para a participação neste concurso serão 

prestados pelo email afroifba@gmail.com;  

10.2. Das decisões da Comissão Organizadora e de Seleção não caberão recursos;  
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10.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Festival. 

 

Simões Filho, 01 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

CRONOGRAMA  

 

Horário/Dia Dia 1 Dia 2 

8h às 9:30h Exibição de filmes nacionais (2 

filmes simultaneamente 

distribuídos entre os auditórios) 

 

02 Mesas redondas 

simultaneamente distribuídas 

entre 02 salas de aula 

Exibição de filmes estrangeiros (2 

filmes simultaneamente 

distribuídos entre os auditórios) 

 

02 Palestras simultaneamente 

distribuídas entre 02 salas de aula 

9:30h às 10h Roda de conversas sobre os filmes exibidos com convidados 

10h às 10:40h Intervalo 

010:40h às 

13h 

Exibição dos curtas produzidos 

pelos estudantes e debate - 

categoria documentário 

Exibição dos curtas produzidos 

pelos estudantes e debate - 

categoria ficção 

13h às 14:30h Intervalo 

14:30h às 

15:30h 

Exibição dos curtas produzidos 

pelos estudantes e debate - 

categoria documentário 

Exibição dos curtas produzidos 

pelos estudantes e debate - 

categoria ficção 

15:30h às 

16:30h 

Palestras com realizadores e 

pensadores negros do cinema 

baiano. 

Encerramento do evento e 

divulgação dos curtas vencedores 

de cada categoria. 

19h às 21h       Palestra: convidado pensa o 

cinema negro feito na Bahia.  

 

 
 

 


