DA ORGANIZAÇÃO
O Festival Ela Faz Cinema é uma realização da Movida Produtora de Conteúdo com
produção da Maré Produções Culturais, empresas baianas que atuam em diferentes
áreas da produção cultural brasileira.
DOS OBJETIVOS
Realização de uma mostra internacional do cinema feito por autoras mulheres. A
programação será composta por Mostra Contemporânea, Mostra Homenagem e duas
Mostras Competitivas para Curtas e Longas-metragens (nacionais ou internacionais).
DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO
A primeira edição do Ela Faz Cinema acontecerá de 19 a 23 de setembro de 2018 na
cidade de Salvador.
DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO
Podem ser inscritos longas-metragens de ficção e não-ficção (duração a partir de 60
minutos) e curtas-metragens de ficção e não-ficção (duração de até 30 minutos)
nacionais e/ou internacionais finalizados em 35mm, DCP ou H.264. Os filmes
internacionais inscritos devem estar legendados em português (quando forem de língua
não portuguesa).
Os filmes inscritos devem ter sido concluídos a partir de agosto de 2016 e serem inéditos
em Salvador.
Só serão aceitos filmes dirigidos por mulheres (cis ou trans) exclusivamente ou em
formato co-direção com outro gênero.
INSCRIÇÕES
A inscrição é gratuita e deverá ser feita através do site oficial do projeto
www.elafazcinema.com.br
As inscrições estão abertas entre os dias 08 de maio de 2018 e 18 de junho de 2018
(data de envio do e-mail ou da postagem nos correios).
Produtoras e realizadoras poderão inscrever mais de um filme.
Após leitura do regulamento, a interessada deve preencher a ficha disponível no site,
fazendo o devido upload das stills e certificando-se de marcar a seção “Termo de
Autorização”.
Na impossibilidade de disponibilizar um link do filme em alta resolução, um DVD deverá
ser enviado, por sedex com aviso de recebimento, para o endereço:
FESTIVAL ELA FAZ CINEMA - Travessa Lydio de Mesquita, 48, Sala 03, Rio Vermelho,
Salvador – BA / CEP: 41950 – 420.
O nome do filme, número da inscrição e nome da diretora devem estar escritos no
envelope de envio. O Festival não arca com os custos do envio de material para seleção.

SELEÇÃO:
Será formada uma comissão de seleção composta por profissionais de reconhecida
atuação no campo do audiovisual para a seleção dos filmes. Serão selecionados 08
longas e 16 curtas.
JÚRI
Será formado um júri com três especialistas para as mostras competitivas e seus nomes
serão divulgados em data próxima à do evento. Caberá à equipe do júri definir as
premiações de melhor obra de longa-metragem (ficção ou não ficção) e a melhor obra
de curta-metragem (ficção ou não ficção).
PREMIAÇÃO:
O Prêmio do Festival será o troféu Ela Faz Cinema criado especialmente para a mostra,
por uma artista visual baiana, acompanhado do certificado oficial da premiação.
Prêmios em dinheiro e/ou em serviços estão sendo negociados e serão anunciados
oportunamente no site do projeto.
CONTATO:
Para dúvidas, informações adicionais e maiores esclarecimentos, solicitamos contato
por e-mail através do seguinte endereço: contato@elafazcinema.com.br
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
O Regulamento do projeto Ela Faz Cinema poderá sofrer qualquer alteração por parte
das empresas realizadoras em qualquer momento do processo em vigência.

