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O Curso de Comunicação Social - Jornalismo do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia 
(Icsez) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) torna público o edital para inscrição, seleção e 
premiação de curtas-metragens autorais nas modalidades ficção e não ficção do Prêmio Pacu de 
Audiovisual 2020, atividade que integra o II FOPIN – Festival de Cinema Focaliza Parintins. Em 
decorrência da suspensão das aulas e em conformidade com as orientações das autoridades sanitárias 
para evitar a realização de eventos que promovam aglomeração de pessoas, a segunda edição do 
Prêmio Pacu será totalmente virtual. Neste ano, o tema da premiação é ISOLAMENTO SOCIAL - 
vivenciado neste período de pandemia da COVID-19. 
 
1. DO OBJETO E OBJETIVOS: 
1.1. OBJETO 
1.1.1. Constitui objeto do presente Edital, a inscrição e seleção de produções audiovisuais de autoria 
de alunos regularmente matriculados do curso de Comunicação Social - Jornalismo do Icsez/Ufam e 
da comunidade externa à Ufam, no formato de curta-metragem e nas modalidades ficção e não-ficção, 
com até 3 (três) minutos de duração para concorrerem às modalidades do Prêmio Pacu 2020.  
 
1.2. OBJETIVO PRINCIPAL: 
1.2.1. Difundir a produção audiovisual entre a comunidade acadêmica do curso de Comunicação Social 
- Jornalismo do Icsez/Ufam e a comunidade externa da Ufam. 
 
1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1.3.1. Estimular a criação de produtos audiovisuais entre os estudantes de jornalismo locais; 
1.3.2. Incentivar os alunos a aplicarem os conhecimentos teóricos em ações práticas; 
1.3.3. Aproximar mais o Icsez/Ufam e a sociedade parintinense; 
1.3.4. Promover o Icsez/Ufam enquanto espaço de produção acadêmica, experimental e artística. 
 
2. DOS PARTICIPANTES:  
2.1. Para se inscrever, os candidatos precisam, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos:  
2.1.1. Para as modalidades estudantis, os candidatos devem estar regularmente matriculados no curso 
de Comunicação Social - Jornalismo do Icsez/Ufam; 
2.1.2. Para as modalidades do público externo, os candidatos devem ser residir no município de 
Parintins-AM. A comprovação deve ser anexa à ficha de inscrição e enviada por e-mail, conforme 
instruções do item 4;  
2.1.3. Ser autor do vídeo inscrito (a autoria e coautorias devem ser atestadas conforme declaração no 
ANEXO II). 
2.1.4. São permitidos até 4 (quatro) coautores por trabalho inscrito; 
2.1.5. Possuir, caso necessário, a autorização de uso dos direitos de som e imagem de todas as 
pessoas que aparecem no vídeo (deve ser preenchida uma declaração para cada pessoa que aparece 
no vídeo, conforme o ANEXO III); 
2.1.6. Cada candidato poderá submeter até dois trabalhos no prêmio: um como autor e outro como 
coautor. 
 
3. DAS CATEGORIAS: 
3.1. O prêmio terá 4 (quatro) modalidades. As 2 (duas) primeiras (cada uma com 4 (quatro) categorias) 
serão direcionadas para alunos regularmente matriculados no curso de Comunicação Social do 
Icsez/Ufam. As duas demais (cada uma com 1 (uma) categoria) serão direcionadas ao público externo 
ao Icsez/Ufam, conforme descrito a seguir:  
I – Modalidade ficção – estudantes  
a) Categoria Melhor Produção-Ficção; 
b) Categoria Melhor Direção-Ficção; 
c) Categoria Melhor Roteiro-Ficção; 
d) Categoria Melhor Fotografia-Ficção; 
II – Modalidade não ficção - estudantes 



a) Categoria Melhor Produção-Não Ficção; 
b) Categoria Melhor Direção-Não Ficção; 
c) Categoria Melhor Roteiro-Não Ficção; 
d) Categoria Melhor Fotografia-Não Ficção. 
III – Modalidade ficção – público externo 
a) Categoria Melhor filme de ficção. 
IV – Modalidade não ficção – público externo 
a) Categoria Melhor filme de não ficção. 
3.2. Em cada categoria será premiado apenas um trabalho; 
3.3. O mesmo trabalho não poderá concorrer em categorias diferentes. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES:  
4.1. A inscrição será efetuada mediante preenchimento de formulário (ANEXO I) a ser enviado para o 
e-mail premiopacu2020@gmail.com, juntamente com o link de visualização do arquivo audiovisual e 
os demais formulários (ANEXO II e ANEXO III - caso necessário); 
4.2. Os candidatos às modalidades do público externo, além dos documentos referidos no item 4.1, 
devem enviar anexo ao e-mail de inscrição um comprovante de residência do município de Parintins-
AM no nome do autor do vídeo;   
4.3. As inscrições estarão abertas durante o período do dia 14 a 18 de setembro de 2020; 
4.4. Serão aceitas produções de ficção e não ficção com até 3 minutos de duração. Vídeos que 
excederem o tempo de três minutos serão desclassificados; 
4.5. No campo “assunto” do e-mail de inscrição deve ser informado o nome do prêmio e o título do 
trabalho, por exemplo: “Inscrição Prêmio Pacu 2020 – Os desafios do isolamento social”; 
4.6. As inscrições são GRATUITAS. 
4.7. Serão desclassificados vídeos que fugirem da temática proposta ou que promoverem aglomeração 
de pessoas em sua realização;  
4.8. Ao realizar a inscrição no prêmio, autor e coautores concordam em ceder seus trabalhos e direitos 
de som e imagem ao Icsez/Ufam e doar seus trabalhos ao acervo do Laboratório de Videodifusão do 
Curso de Comunicação Social - Jornalismo do Icsez/Ufam. 
 
5. DA COMISSÃO AVALIADORA:  
5.1. A comissão avaliadora do prêmio será formada por três membros, sendo elas professores e/ou 
servidores técnicos-administrativos do Icsez/Ufam. A comissão contará, ainda, com dois membros 
suplentes. A decisão do júri é suprema e autônoma. 
5.2. Os membros da comissão não poderão ter parentesco em primeiro ou segundo grau com qualquer 
candidato inscrito. 
 
6. DA SELEÇÃO:  
5.1. Em cada categoria, poderão ser selecionados até 3 (três) finalistas; 
5.2. Caso a quantidade de trabalhos inscritos seja inferior à quantidade de categorias oferecidas pelo 
prêmio, caberá à comissão julgadora e à organização do evento decidir sobre a possibilidade de 
concessão de mais de um prêmio a um mesmo trabalho; 
5.3. A Comissão avaliadora levará em consideração os seguintes critérios:  
a) – abordagem do tema Isolamento Social; 
b) – argumento/roteiro (ideia e desenvolvimento da narrativa); 
c) – criatividade (abordagem e enredo); 
d) – uso de apenas uma locação, no caso, a residência do realizador (área externa e interna da casa); 
e) – respeito à duração máxima de até três minutos de filme. 
5.4. A lista dos trabalhos finalistas será disponibilizada na página de Facebook do evento e da 
Coordenação do Curso de Comunicação Social - Jornalismo do Icsez/Ufam no dia 24 de setembro de 
2020. 
 
7. DOS RESULTADOS  
7.1. O resultado será divulgado em uma live no dia 30 de setembro de 2020 a partir do perfil do prêmio 
no Facebook, que poderá ser acessada por meio de um link a ser divulgado previamente na página de 
Facebook da Coordenação do Curso de Comunicação Social - Jornalismo do Icsez/Ufam; 
7.2. Pelo menos um membro de cada equipe autora dos trabalhos deverá estar conectada e 
participando da live para representar o trabalho premiado; 
7.3. A live será gravada e disponibilizada ao público, posteriormente, na página de Facebook da 
Coordenação do Curso de Comunicação Social - Jornalismo do Icsez/Ufam.   
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8. DA PREMIAÇÃO 
8.1. Aos ganhadores de cada categoria será entregue o Prêmio Pacu 2020 por meio um certificado de 
participação e vitória na competição;  
8.2. Caberá à organização do evento a entrega de comendas ou troféus físicos aos ganhadores, a 
depender da existência de patrocinadores. 
 
9. CRONOGRAMA 

Publicação do Edital 31 de julho de 2020 

Inscrições 11 a 17 de setembro de 2020 

Divulgação dos trabalhos selecionados 24 de setembro de 2020 

Divulgação dos trabalhos vencedores  30 de setembro de 2020 

 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. A Organização do Prêmio Pacu poderá retirar da programação, a qualquer momento, o filme que 
não cumprir as normas deste regulamento ou que não apresentar informações verdadeiras nos 
formulários de inscrição; 
10.2. O ato de inscrição para o concurso implica a plena aceitação do presente regulamento. 

 
 

Parintins, 31 de julho de 2020. 
 
 
 
 
 
         __________________________________                __________________________________ 
              Profª. Drª. Graciene da Silva Siqueira                          Prof. Dr. Marcelo Rodrigo da Silva 

Coordenadora do II Fopin                       Vice-coordenador do II Fopin     
 


