
 

V SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO  

“PAISAGEM URBANA” 

16 a 20 de abril de 2018 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE CURTA METRAGEM “REALIDADES 

LUDOVICENSES”  

 

O presente Concurso tem o objetivo de demonstrar a influência que a paisagem 

urbana possui na cidade e na vida dos habitantes de São Luís, possuindo o seguinte 

tema: Realidades Ludovicenses. Dessa forma, o concurso visa mostrar 

problemáticas, soluções e realidades presentes na cidade, na qual os alunos 

desejam dar visibilidade através de um documentário, abordando assim temas 

desconhecidos ou pouco debatidos. 

 

01. Chamado Importante 

 
A Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB) tem a honra de 

anunciar o lançamento do CONCURSO DE CURTA METRAGEM “REALIDADES 

LUDOVICENSES”. O concurso será destinado a estudantes de Arquitetura e 

Urbanismo. O Júri avaliará, especialmente, o roteiro, direção, montagem e a 

fotografia dos curtas. 

 

02. Bases Administrativas 

 

OBJETIVOS DO CONCURSO 

 Apoiar o desenvolvimento da integração da arquitetura com as outras 

artes, como o cinema, proposto por esse concurso. 

 Promover o trabalho em equipe de professores e alunos, conjugando o 

acadêmico e profissional, investigando sobre o tema do concurso. 

 Estimular o trabalho criativo dos alunos que através da orientação de 

seus professores, poderão levar as ideias ao limite de suas possibilidades. 

 

 

 



 

PARITICIPAÇÃO DO CONCURSO E FORMAÇÃO DE EQUIPE 

Poderão participar somente estudantes de arquitetura e urbanismo, 

devidamente matriculados. Poderão participar de forma individual ou equipes de até 

6 (seis) integrantes. Um mesmo participante somente poderá concorrer com uma 

única inscrição e um único curta. Os participantes do concurso deverão estar 

devidamente inscrito na V SemanAU.  

 

COMISSÃO JULGADORA 

A Comissão Julgadora será composta pela Cineasta Rose Panet, Diretor Lucian 

Rosa e Produtor do Studio A Taciano Britto. 

 

CALENDÁRIO 2018 

Inscrições para participação – 10 de Abril a 14 de Abril. 

Encerramento das inscrições – 14 de Abril. 

Período para recebimento dos trabalhos via eletrônica – de 10 a 18 de Abril. 

Divulgação do vencedor do Concurso – 20 de Abril. 

Premiação dos vencedores do Concurso  – Data a ser definida. 

 

INSCRIÇÃO DA EQUIPE 

Os participantes deverão preencher a Ficha de Inscrição (ANEXO A) e 

encaminhá-la em uma via digital para o email: 

concursosvsemanau.undb@gmail.com.  A ficha também poderá ser entregue na 

coordenação de Arquitetura e Urbanismo da Undb, ambas as formas deverão ser 

entregues até o dia 14 de abril. 

 

ENTREGA DO MATERIAL 

Os projetos deverão ser enviados pela Internet, através do email do 

Concurso semanAU: concursosvsemanau.undb@gmail.com das 00h01min do dia 

16 de Abril de 2018 até às 23h59min do dia 18 de Abril de 2018 (horário de Brasília-

DF). Os curtas deverão possuir até 10 minutos de duração, e com um titulo para o 

mesmo.  

Observação: Não serão aceitos curtas enviados fora do período 

especificado.  
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APRESENTAÇÃO DO CURTA 

Os curtas serão exibidos na Amostra de Curta Metragem “Realidades 

Ludovicenses” no dia 20 de abril de 2018 a partir das 14h na Undb, no Teatro Maria 

Izabel, em casos de falta dos autores, os curtas serão desclassificados. Levando em 

consideração que foi definido o máximo de exibição de 10 curtas, caso o número de 

inscritos seja superior a 10, haverá uma pré-seleção, sendo divulgados com 

antecedência a amostra os trabalhos selecionados. 

 

PRÊMIAÇÃO DO CONCURSO  

A premiação do concurso ocorrerá no dia 20 de abril de 2018, às 19h, no Teatro 

Maria Izabel Rodrigues, da UNDB.  

 O presente concurso irá eleger o melhor roteiro, direção, montagem e fotografia. 

 O curta eleito pelo júri como melhor filme receberá a premiação a ser divulgada, 

mais 10 (Dez) extracurricular. 

 O participante do concurso que enviar o curta metragem e comparecer a amostra 

e premiação do concurso irá receber 10 (Dez) horas extracurricular. 

 

03. Bases Técnicas 

GENERALIDADES  

Os parâmetros com que o jurado analisará e avaliará cada curta são:  

- Roteiro. 

- Direção.  

- Montagem.  

- Fotografia.  

- Como o tema do concurso foi abordado. 

 
 

 



 

 

ANEXO A  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

NOME:______________________________________________________________ 

ENDEREÇO:_________________________________________________________ 

E-MAIL:________________________________________FONE:_______________ 

INSTITUIÇÃO:________________________________________________________ 

CURSO:__________________________________PERÍODO:__________________ 

TÍTULO DO CURTA METRAGEM: __________________________ 

 

Declaro estar ciente de todas as normas exigidas para a participação e exposição do 

meu curta metragem na V Semana de Arquitetura e Urbanismo da UNDB. 

 

 

São Luis, ____de_________de 2018. 

 

 

___________________________ 

Assinatura 

 


