12º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões
Ficha de Inscrição
Título do filme:
Cidade/ Estado por onde concorre:
Ano de finalização do filme:

Duração do filme:

Gênero:
( ) Longa-metragem Ficção
( ) Longa-metragem Documentário
( ) Curta-metragem Ficção
( ) Curta-metragem Documentário
( ) Curta-metragem Animação
( ) Curta-metragem Ficção ou Documentário produzido exclusivamente em aparelho celular
Suporte original:
Informe o suporte de finalização do filme:
Nome do Diretor:
E-mail do responsável pelo filme:

Tel Fixo:
Cell TIM:
Cell Claro:
Cell Oi:
Cell Vivo:
WhatsApp:
Caso meu filme não seja selecionado para MOSTRA COMPETITIVA eu aceito que o mesmo
seja exibido nas MOSTRAS NÃO COMPETITIVAS promovidas pelo 12º ENCONTRO
NACIONAL DE CINEMA E VÍDEO DOS SERTÕES:
( ) SIM

( ) NÃO

Perfil e filmografia do diretor, (até 10 linhas):
Sinopse do filme apresentado (até 05 linhas):

Prêmios recebidos pelo filme, (até 05 linhas):
Principais festivais dos quais o filme participou, (até 05 linhas):

FICHA TÉCNICA PARA ORIENTAR O JURI QUANTO A INDICAÇÃO NAS
CATEGORIAS:
Indique de acordo com o Art. 11 do regulamento.
Diretor:
Roteiro:
Ator principal:
Atriz principal:
Fotografia:
Direção de Arte:
Montagem:
Trilha Musical:
Caracterização:
Figurino:

Elenco:
Contato (para catálogo de divulgação)
Nome:
Endereço:
Cidade/Estado:
Telefone(s):
Fax:
E-mail:
Site:

AUTORIZAÇÃO DE USO

Li e estou ciente do regulamento que rege o 12º ENCONTRO NACIONAL DE CINEMA E VÍDEO DOS
SERTÕES. Mediante as normas do regulamento apresentado, autorizo a utilização de fotos, sons e imagens
de até 3 (três) minutos do filme ______________________________ para TV, CD-ROM, Internet e
material promocional para divulgação do evento, que será realizado na cidade de Floriano - Piauí, entre os
dias 08 a 12 de novembro de 2017. Autorizo também a exibição do filme na íntegra, caso venha a ser
selecionado para compor a programação do ENCONTRO, responsabilizando-me por todo e qualquer ônus
devido a problemas inerentes aos de direitos autorais de imagens, documentos e sons presentes no mesmo.

Assino e dou fé.

Local e data:

__________________________________________________________
(nome e função do detentor legal dos direitos autorais do filme)
CPF:

Enviar a inscrição e autorização de imagem primeiro para o endereço de e-mail:
escaletproducoes@yahoo.com.br , posteriormente, pelos correios juntamente com os itens e endereços
indicados no regulamento.

