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 III FESTIVAL CURTA EXTENSÃO - REGULAMENTO 

/ 
  

O III FESTIVAL CURTA EXTENSÃO IFMG/Campus Bambuí é dedicado à exibição e à 

promoção de obras audiovisuais de curta-metragem ligadas aos Grupos de Estudos, Programas e 

Projetos de Extensão PIBEX/PIBEX JR. aprovados no Edital 05/2018, de 22 de fevereiro de 2018, 

além de quaisquer outras atividades de Extensão. O Festival exibe trabalhos em suportes digitais, 

com duração máxima de cinco minutos, que apresentam o Grupo de Estudo, o Programa, o Projeto 

ou a Atividade a ele vinculado e tem caráter competitivo e informativo.   

 

A programação do FESTIVAL será constituída pela exibição do curta, acompanhado de 

apresentação oral e arguição dos participantes, bolsistas e/ou voluntários do Grupo, 

Programa ou Projeto de Extensão. 

  

REGULAMENTO   

Objetivo  

O objetivo do evento  é promover, divulgar e suscitar reflexões sobre os Grupos de Estudos, 

Projetos e Programas de Extensão, desenvolvidos pelo servidores e estudantes do IFMG/Campus 

Bambuí, no formato curta-metragem.   

  

Organização  

O III FESTIVAL CURTA EXTENSÃO IFMG/Campus Bambuí será organizado pela Diretoria 

de Extensão, Esporte e Cultura (DirEC) em sua Coordenadoria de Extensão.  

  

1) Participação no Festival  

 

a) Todos os projetos contemplados com bolsa (PIBEX/PIBEX JR.) tem participação 

obrigatória, como previsto no Edital 05/2018, de 22 de fevereiro de 2018.  

b) Os Grupos de Estudos e os Programas e/ou Projetos, desenvolvidos sem bolsa, têm 

participação facultativa.  
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2) Período  

 

Será realizado no dia 1º de dezembro de 2018 (sábado letivo), no Salão Nobre do IFMG Campus 

Bambuí.  

  

3) Tipo de Festival  

Informativo e competitivo. 

  

4) Inscrição  

  

a) As inscrições estarão abertas entre os dias 19 e 28 de novembro de 2018, mediante 

preenchimento do ANEXO I, acompanhado do filme, em DVD, que deverão ser entregues na 

secretaria da DirEC.  

b) Os filmes deverão ser entregues em DVD, com o nome do Grupo/Programa/Projeto 

descrito. O arquivo deve ser configurado em extensão que permita leitura em todos os reprodutores 

de vídeo mais utilizados.  

d) Os filmes deverão ter até 5 (cinco) minutos de duração.   

e) Os filmes inscritos deverão assegurar os direitos de exibição de imagens e de execução de trilha 

sonora contida na obra (se for o caso), para fins de exibição em festival e exibições públicas sem 

fins lucrativos, e isentam a organização do festival de pagamentos de direitos conexos em sua 

exibição.  

 

5) Júri  

 

a) O Júri será composto por servidores do IFMG e membros da Comunidade Bambuiense, 

convidados pela DirEC.   

b) Os nomes dos membros do Júri ficarão anônimos e serão divulgados apenas no dia 1º 

de dezembro de 2018.  

c) A DirEC garante que o Júri só terá contato com os filmes nos dias de sua exibição.  

d) A decisão do júri é suprema e autônoma.  

   

6) Apresentação oral dos projetos 

  

a) Os bolsistas, voluntários, ou participantes dos Grupos de Estudos, Programas ou, 

Projetos inscritos deverão apresentá-los, oralmente, antes da exibição do filme e 

responder aos questionamentos dos jurados e demais espectadores presentes após a 

exibição do curta-metragem.  

b) A apresentação oral não poderá ultrapassar 2 (dois) minutos.  

c) O tempo total disponível para a exibição do Grupo/Programa/Projeto  será de até 10 

(dez) minutos, assim divididos:   



• 2 (dois) minutos para apresentação oral; 

• 5 (cinco) minutos para exibição do curta-metragem; 

• 3 (três) minutos para arguição.  

  

7) Premiação  

 

a) O júri classificará três projetos e/ou programas, baseado no curta-metragem e na 

apresentação oral e arguição dos bolsistas e/ou voluntários. Esses 3 (três) melhores 

escolhidos serão certificados de acordo com a classificação. 

 

 O projeto classificado em 1º lugar, será declarado vencedor do III FESTIVAL 

CURTA EXTENSÃO IFMG/Campus Bambuí, na categoria 

PROJETO/PROGRAMA e será contemplado com 1(uma) bolsa PIBEX ou 2 

(duas) bolsas PIBEX JR., com duração de 10 meses, para o ano de 2019.  

 Ao projeto vencedor será dispensada a participação no Edital 

PIBEX/PIBEX JR. para o ano de 2019.  

 

b) Serão também contemplados com certificação de acordo com sua classificação a 

categoria Grupos de Estudos. 

 

  O Grupo de Estudo classificado em 1º lugar, será declarado vencedor do III 

FESTIVAL CURTA EXTENSÃO IFMG/Campus Bambuí, na categoria 

GRUPO DE ESTUDOS. 

 

8) Dúvidas e mais informações deverão ser encaminhadas para o e-mail: 

coordex.bambui@ifmg.edu.br . 

 

9) Casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora do III 

FESTIVAL CURTA EXTENSÃO IFMG/Campus Bambuí. 
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