
CURITIBA_lab  
  

  

O Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba abre as inscrições para o processo de                

seleção de times de roteiristas-diretoras(es) + produtoras(es), com interesse em aprimorar           

seus conhecimentos e competências no desenvolvimento de primeiros longas-metragens de          

ficção, por meio do CURITIBA_lab. Para tanto, informa os procedimentos e as condições             

necessárias para a referida inscrição. 

 

1. Objetivos: 

 

● Incentivar a criação de projetos audiovisuais que expressem novas visões de mundo,            

linguagens e experimentações estéticas;  

● Oferecer um processo de excelência focado no aprimoramento de talentos em           

elaboração de roteiros e formatação de projetos audiovisuais de primeiro          

longa-metragem; 

● Estabelecer um espaço de trocas e diálogos entre roteiristas, diretoras(es),          

produtora(es) e profissionais de destaque no cenário nacional e internacional. 

 

2. Condições de participação: 

 

● O projeto deve estar em etapa de desenvolvimento; 
● O projeto deve ser de longa-metragem de ficção, escrito em língua portuguesa; 
● Durante os dias de lab, os projetos selecionados deverão ser representados pelo            

time de 1 roteirista-diretor(a) e 1 produtor(a); 
● O(a) roteirista representante do projeto selecionado no CURITIBA_lab, deve também          

ser o(a) diretor(a) do  filme; 
● O projeto deve ser o primeiro longa-metragem do(a) roteirista-diretor(a); 
● Os(as) representantes do projeto devem ter idade mínima de 18 anos; 
● Não há limite de inscrições por proponente, mas apenas um projeto por proponente             

poderá ser selecionado; 

● As inscrições são gratuitas; 

● Os(as) participantes devem concordar com todos os itens deste edital. 

 

3. Informações sobre as inscrições: 

 

● O CURITIBA LAB terá suas inscrições regidas por este mesmo edital e devem ser               

feitas somente no site olhardecinema.com.br, por meio do envio de um formulário            

online e dos materiais que compõem o PROJETO do filme. 

●  Período de Inscrições: 12 de Março a 16 de abril. 

http://olhardecinema.com.br/


● O PROJETO deve ser composto pelos seguintes itens, todos reunidos em um único              

PDF: 

 

a) Sinopse de 1 página; 

b) Argumento de no máximo 10 páginas; 

c) “Carta de Motivação da Direção e Produção” - No que o CURITIBA_lab pode               

contribuir para a melhoria de seu projeto? Quais são os pontos considerados fortes e              

frágeis?  

d) Proposta de Direção com referências; 

e) Bio-filmografia do(a) Roteirista-Diretor(a) e do(a) Produtor(a);  

f) Plano de financiamento; 

g) Link para filmes prévios. 

 

3.1 Informações Complementares das Inscrições: 

  

● A lista dos selecionados será divulgada no site olhardecinema.com.br 
● A produção não se responsabiliza por problemas de comunicação entre as partes            

decorrentes de erros dos contatos (e-mail e telefone) informados na ficha de            

inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato informar corretamente estes          

dados. 

● Os(as) representantes dos projetos selecionados garantem o envio dos seguintes          

materiais,  após confirmação de participação: 

a) Roteiro completo; 

b) Previsão orçamentária em grandes itens; 

c) PROJETO atualizado, caso o PROJETO enviado no momento de inscrição tenha           

sofrido alterações.  

 

4.  Considerações Gerais: 

 

● Serão selecionados 6 projetos de primeiro longa-metragem de ficção. 

● A seleção objeto deste regulamento garante aos selecionados residentes fora de           

Curitiba, a participação sem custos relativos a estadia. A produção do CURITIBA_lab            

se responsabiliza pela hospedagem (em quarto duplo) do(a) PRODUTOR(A) e          

ROTEIRISTA-DIRETOR(A) do projeto, e pelo almoço durante os dias do lab. Os            

participantes residentes fora de Curitiba deverão se responsabilizar por todos os           

custos relativos à passagem para a participação no CURITIBA_lab. 

http://olhardecinema.com.br/
http://olhardecinema.com.br/


● Como CONTRAPARTIDA pela participação no CURITIBA_lab as(os) produtoras(es)        

dos projetos selecionados se comprometem a inserir nos créditos finais do filme            

feito a partir do projeto participante, a logomarca do CURITIBA_lab. 

● Ao preencher e concordar com os termos e condições gerais, os(as) produtores(as) e             

os(as) roteiristas-diretores(as) concordam com as datas de realização mencionadas         

neste regulamento, e/ou previamente informadas pela organizadora do        

CURITIBA_lab e se comprometem a estar presentes DURANTE O TEMPO INTEGRAL           

DE REALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO. 

● Todo e qualquer material entregue/divulgado pelas participantes à organizadora do          

CURITIBA_lab deverá ser totalmente isento de qualquer restrição relativa aos          

direitos autorais, de imagem e conexos, tanto de terceiros quanto de profissionais            

eventualmente envolvidos em seu desenvolvimento. 

● Os projetos participantes deverão ter registro na Biblioteca Nacional          

(https://www.bn.gov.br/servicos/direitos-autorais/registro-ou-averbacao). 
● A curadoria do CURTIBA_lab reserva o direito de selecionar 02 (dois) suplentes para              

ocupar possíveis vagas de desistência. 

 

5.  Datas de Realização: 

 

06 a 11 de junho de 2019, das 09h às 20:30h. 

  

6.      Critérios de Análise e Seleção: 

 

● Capacidade do(a) inscrito(a) de expor de forma instigante suas INTENÇÕES e           

DESEJOS com o projeto audiovisual que pretende desenvolver. 

● Interesse suscitado pela NARRATIVA proposta e pelo modo como pretende          

desenvolvê-la, incluindo, além da história em si, questões como: estruturação          

temporal, ideias de realização, bem como o estilo da escrita e/ou as referências             

indicadas para o projeto. 

● Relevância da proposta com o seu PÚBLICO potencial, ou seja, o lugar da obra no               

contexto cultural e histórico atual. 

 

 

 

https://www.bn.gov.br/servicos/direitos-autorais/registro-ou-averbacao

