5º CINE.EMA - FESTIVAL DE CINEMA AMBIENTAL DO ESPÍRITO SANTO - BURARAMA
CINE.EMA NA RESERVA - MOSTRA NACIONAL DE CINEMA AMBIENTAL RESERVA AMBIENTAL ÁGUIA BRANCA

SELEÇÃO INTERNACIONAL DE CURTAS METRAGENS PARA MOSTRA COMPETITIVA E
NÃO-COMPETITIVA
2019

O FESTIVAL:
Inspirado na Pedra da Ema, cartão postal do bucólico distrito de Burarama, em
Cachoeiro de Itapemirim (ES), o “Cine.Ema – Festival de Cinema Ambiental e
Sustentável do Espírito Santo” é um projeto social e cultural de ampliação da
consciência ambiental através do cinema, exibindo gratuitamente obras audiovisuais
que tematizem o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável em mostras
realizadas em rua, praça pública ou escolas. O evento realiza atividades paralelas de
educação ambiental que relacionam os contextos socioculturais onde estão inseridas
as atividades propostas pelo evento.
O principal objetivo das ações do Cine.Ema é contribuir para o exercício da cidadania
promovendo experiências educativas, recreativas, democráticas, integrativas e
culturais atuando na sensibilização ambiental e na preservação de recursos naturais
através da cultura. A proposta também pretende fortalecer a educação e o
empreendedorismo criativo do capital humano da comunidade. O objetivo geral do
evento é sensibilizar crianças, jovens e moradores de comunidades interioranas do
Espírito Santo através do cinema, ampliando uma vivência individual e coletiva com
sustentabilidade ambiental.

Seja pelo conteúdo cinematográfico ou pelas ações educativas, o Cine.Ema pretende
incentivar o turismo de base comunitária, ampliando a autoestima da população local
fortalecendo as manifestações culturais, folclóricas e artesanais da comunidade.
Em suas primeiras edições, além das mostras audiovisuais que relacionam cinema
ambiental em obras de ficção, animação e documentário, o Cine.Ema realizou
atividades como oficinas, bate-papos, trilhas guiadas na mata, plantio de mudas,
cortejos culturais e seminários.

Os filmes premiados na mostra competitiva audiovisual
recebem o troféu “Sino” de melhor produção e participam
da programação do festival. Shows musicais de grupos
locais integram as atividades do evento.

PATRIMÔNIO NATURAL
A Pedra da Ema é conhecida nacionalmente e é uma das
referências naturais do município de Cachoeiro de
Itapemirim, localizada no distrito de Burarama. O que
encanta na pedra é uma saliência que, de acordo com a
posição do sol, forma a figura perfeita de uma Ema. Pode se
chegar ao local por estrada asfaltada, com direito a muito
verde.
Foto da pedra da Ema por Livia Batistine.

Para a Mostra Cine.Ema (5ª edição - mostra competitiva) o festival selecionará obras
de curtas metragens de ficção, animação e documentário. Para a Mostra Cine.Eminha
(2ª edição - mostra não-competitiva) o festival selecionará obras de curtas metragens
de ficção, animação e documentário de temática ambiental infantil.

INSCRIÇÕES:
A quinta edição do Cine.Ema recebe filmes de curta metragem (até 30 minutos) de
qualquer produtora ou produtor independente do Brasil que obrigatoriamente
relacionem direta ou indiretamente o meio ambiente e as questões sustentáveis.
Cada proponente (produtora ou diretor) pode inscrever apenas 01 filme. As inscrições
devem ser feitas no formulário do link abaixo:

LINK PARA INSCRIÇÃO:
http://twixar.me/4jN3

Os filmes serão selecionados e/ou agrupados de acordo com as especialidades da
obra audiovisual inscrita, cabendo à curadoria elencar e/ou selecionar os filmes de
acordo com as mostras disponíveis na programação (sejam elas competitivas ou não).
A comissão de avaliação poderá incluir o filme na grade da programação do
Cine.Eminha, caso a obra inscrita tenha sintonia com a proposta da mostra. O
Cine.Eminha será uma mostra de cinema ambiental infantil possivelmente realizada
dentro da programação do evento.
Serão selecionados filmes realizados em qualquer ano.
As inscrições estão abertas de 18 de fevereiro a 20 de março de 2019 podendo ser
prorrogadas de acordo com a avaliação da curadoria e da organização.
Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail cajuprod@gmail.com, com o título:
DÚVIDA CINE.EMA 2019.

CINE.EMINHA
Proposto pela organização do Cine.Ema, o Festival de Cinema Ambiental do Espírito
Santo, o Cine.Eminha consiste em uma mostra de cinema ambiental infantil voltada
para o público infantil, entre 06 e 14 anos de idade. A mostra busca dar visibilidade a
conteúdos diversificados que abordem o tema ambiental e sustentável de forma
criativa e que contemple a educação ambiental para crianças.

SELEÇÃO:
Os filmes serão selecionados por curadores especializados e selecionados pela
organização do CINE.EMA. Serão priorizados filmes que, além de qualidade temática,
criativa e técnica, possuam legendagens, sejam elas descritivas, audiodescritivas e/ou
de LIBRAS em razão das exigências legais.
Os filmes selecionados deverão assinar termo de cessão de direitos de liberação
gratuita para o festival, bem como liberação das trilhas sonoras da obra audiovisual
para isenção de impostos como o ECAD para fins de apoio ao evento.
Os filmes selecionados deverão ser enviados para o e-mail cajuprod@gmail.com no
formato: MP4 em Alta Resolução, com legendas em português e/ou closed captions
(se houver) através de link para download ou enviados por correio/pen drive.
Data de divulgação dos selecionados: 30 de abril de 2019.

PREMIAÇÕES:
Os filmes selecionados concorrerão ao Troféu Sino de melhor filme, que será julgado
por uma comissão técnica especializada. O troféu "Sino" é uma alusão à lenda da
pedra da Ema, uma criação do artista plástico Bruno Salvador.
A organização poderá oferecer prêmio complementar ao melhor filme eleito pelo júri
popular, mediante disponibilidade. Caso o festival tenha recursos suficientes até a
data do evento, os cineastas selecionados poderão ser convocados para comparecer

presencialmente na cerimônia de premiação, tendo as despesas de transporte,
alimentação e hospedagem custeadas pelo Cine.Ema.
Vitória (ES), 15 de fevereiro de 2019.
A ORGANIZAÇÃO
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