
INSCRIÇÕES PRORROGADAS PARA FESTIVAL DE AUDIOVISUAL E 

TVS UNIVERSITÁRIAS 

 

As inscrições para o Fest Aruanda 2021 vão até 20 de setembro. 

 

 A 16a. edição do Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro, que acontece em 

João Pessoa, prorrogou suas inscrições. É possível inscrever trabalhos em longa e 

curta-metragem, bem como Reportagem, Interprograma, Documentário e Programa 

de TV na categoria “TV Universitária”, oriundos de todo o país até o dia 20 de 

setembro no site do festival. Já na categoria de TCC (Trabalho de Conclusão de 

Curso), Peça Publicitária e Videoclipe, a inscrição é restrita à Paraíba. 

 As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma online até o dia 20 

de setembro de 2021 de acordo com os critérios do regulamento. O festival acontece 

em dezembro, do dia 9 a 15 em dois formatos: remoto, por meio da plataforma 

Aruanda Play e presencial na rede Cinépolis, em João Pessoa. 

 

PREMIAÇÃO 

 

 O regulamento prevê que os escolhidos receberão o Troféu Aruanda, nas 

seguintes categorias: 

 

• CURTAS - Melhor Som, Melhor Trilha Sonora, Melhor Direção de Arte, 

Melhor Montagem, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Ator, Melhor 

Atriz, Melhor Direção, Melhor Curta de Ficção, Melhor Documentário, e 

Melhor Curta segundo o Júri Popular e Prêmio Abraccine. 

• LONGAS - Melhor Som, Melhor Trilha Sonora, Melhor Direção de Arte, 

Melhor Montagem, Melhor Fotografia, Melhor Roteiro, Melhor Ator 

Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor 

Direção, Melhor Longa e Melhor Longa segundo o Júri Popular e Prêmio 

Abraccine. 

• TV UNIVERSITÁRIA – Melhor Documentário para TV, Melhor Reportagem, 

Melhor Programa de TV e Melhor Interprograma. 

 

Já a melhor produção paraibana será contemplada com o Troféu Rodrigo 

Rocha de melhor vídeo Paraibano. 

 

 



O FESTIVAL 

  

 Com o objetivo de fomentar, reconhecer e contemplar novos talentos e futuros 

profissionais da área do audiovisual brasileiro, o evento vem consolidando-se como 

um dos mais importantes eventos de audiovisual da Paraíba. 

O 16o. Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro é promovido pela produtora 

Bolandeir@rte&Films em parceria com o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

(CCHLA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

 A última edição do festival realizada em 2020 teve a parceria da Universidade 

Lusófona para exibição de curtas de alunos desta universidade e esta parceria pode se 

repetir em 2021. Em 2020 também, a edição bateu recorde de inscrições com 666 

inscritos. 

 

TV UNIVERSITÁRIA 

 

O festival também valoriza as produções de TVs Universitárias que são 

laboratórios audiovisuais muito ricos em possibilidades criativas para o 

desenvolvimento de formatos. A união entre a televisão e a educação se torna uma 

potente oportunidade de experimentação que contempla a exibição de trabalhos 

realizados por alunos de comunicação sob a orientação de professores e 

coordenadores, com uma linha editorial educativa presente na maioria das vezes. 

Segundo o Mapa 4.0 da Associação Brasileira de Televisão Universitária, foram 

localizadas mais de 180 emissoras universitárias em atividade no país até o momento. 

  

INSCRIÇÕES E REGULAMENTO 

 

Inscrições pelo site:  

https://www.festaruanda.com.br/inscricao 

 

Regulamento: 

https://www.festaruanda.com.br/sistema/uploads/arquivos/regulamento/regulamento

-festaruanda.pdf 
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