
7º Assim Vivemos – Festival Internacional de Filmes Sobre Deficiência 

Regulamento 

 

1. O Festival 

 

1.1 O principal objetivo do Assim Vivemos, 7
o
 Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência, é 

promover e estimular novas formas de compreender as deficiências. Por deficiência, entendemos 

qualquer diferença física, sensorial ou intelectual. Serão aceitos filmes de todos os gêneros (ficção, 

documentário, animação e experimental), de qualquer duração e sem limite de data de produção que 
abordem este assunto. Não será selecionado material audiovisual institucional ou com linguagem 

jornalística. 

 
1.2 O 7o Assim Vivemos será realizado no Rio de Janeiro em agosto, em Brasília em setembro e em São 

Paulo entre setembro e outubro de 2015. As datas serão anunciadas em breve no site 

assimvivemos.com.br. 

 

2. Inscrição e Material para Seleção 

 

2.1 As inscrições estão abertas até o dia 4 de maio de 2015. A inscrição será válida após o recebimento do 

material completo. Há dois modos de fazer a inscrição para o Festival Assim Vivemos.  São eles: 

 2.1.1 Preencher a ficha de inscrição no site www.assimvivemos.com.br - (inscrição gratuita) 
2.1.2 Inscrever o filme através da plataforma Click For Festivals: clickforfestivals.com (os custos 

referentes ao uso da plataforma Click For Festivals são exclusivamente para administração da própria 
plataforma, não tendo relação alguma com a produção do Festival Assim Vivemos). 

 

2.2 O Material para seleção consiste em: 

 

2.2.1 No mínimo 3 fotos ou imagens digitalizadas do filme (resolução mínima de 300 DPI, em JPEG ou 

TIF); 

 2.2.2 Mini-currículo do diretor; 

2.2.3 Transcrição completa da lista de diálogos em português (obrigatório) e também em inglês, se 

houver. 
 2.2.4 Envio do filme. Serão aceitos os seguintes formatos: 

  2.2.4.1 DVD NTSC (envio por correio) 

2.2.4.2 Upload do filme no Youtube ou Vimeo (restrito com senha, se desejado, mas com opção 
de download habilitada). Caso seja este o modo escolhido, enviar informações para 

festival2015@assimvivemos.com.br 

2.2.4.3 Upload de arquivo em boa qualidade por meio de site de transferência de arquivos 
(Wetransfer, Dropbox, etc.). Neste caso, o inscrito deverá enviar o login e senha para 

disponibilizar o filme para download. Caso seja este o modo escolhido, enviar informações para 

festival2015@assimvivemos.com.br 

  2.2.4.4 Upload na plataforma Click For Festivals. 

 

2.3 A lista de diálogos, fotos, sinopses, ficha técnica e currículo do diretor podem ser enviados por correio 
em CD/DVD ou para o e-mail festival2015@assimvivemos.com.br  

 

2.4 Todos os filmes selecionados serão exibidos com legendas Closed Caption. Sendo assim, os filmes com 

diálogos originais em português também precisam enviar a lista de diálogos. 

 

2.5 Não há taxa de inscrição. As taxas das plataformas Click For Festivals são exclusivamente para 

manutenção das plataformas, não tendo relação com a produção do Festival Assim Vivemos. 

 

2.6 Todo material enviado por correio para seleção deve ser endereçado a: 

 Fernando Pozzobon 
 Rua Senador Euzébio, 6 / Ap. 4. 

 Flamengo - Rio de Janeiro - Brasil 

 CEP: 22250-080 
 

2.7 No caso de envio de material do exterior, deverá ser escrito no envelope “For cultural use 

only”(Somente para uso cultural). Recomendamos que não sejam usados serviços de courier, tal como 
Fedex e DHL. Entregas feitas através desta modalidade só serão aceitas se os custos com impostos 

e taxas no Brasil forem custeados pelo remetente. Sendo assim, no preenchimento da ficha do serviço 



de courier, lembre-se de marcar a opção “Taxas e impostos a serem pagos pelo remetente”. Não 

aceitaremos entregas que resultem em pagamento de impostos por nossa parte.   
 

3. Seleção, Formatos e Prazos para Filmes Selecionados  

 

3.1 Todos os participantes serão notificados sobre a decisão final do Comitê de Seleção até 1° de junho.  

 

3.2 Caso seu filme seja selecionado, você deverá enviar um arquivo em alta qualidade ou uma cópia para 

projeção do filme em DVD NTSC sem legendas. Se, para a seleção, o DVD enviado já está em boa 
qualidade e sem legendas, não é necessário novo envio. Porém, se o arquivo ou o DVD enviado para seleção 

estiver em baixa resolução, será necessário enviar um novo arquivo ou DVD com qualidade de projeção. 

  
3.3 As cópias para exibição dos filmes selecionados devem ser enviadas até 20 de junho de 2015. 

 

3.4 Após a seleção, deverá ser enviada uma cópia impressa da ficha de inscrição assinada, igual à enviada 

por e-mail no momento da inscrição. A ficha assinada poderá ser digitalizada e enviada por email para 

festival2015@assimvivemos.com.br 

 

4. Despesas de Envio 

 

4.1 As despesas de envio de todo material para seleção e exibição ficarão a cargo dos participantes.  

 
4.2 O Festival não retornará os DVDs ao remetente. Estas cópias permanecerão no acervo do Festival, sem 

nenhum propósito comercial. 

 

5. Divulgação 

 

5.1 Trechos dos filmes de no máximo três minutos serão usados para divulgação do festival.  

 

6. Júri, Circulação e DVD 

 
6.1 Um Júri composto por três convidados irá julgar os filmes exibidos e premiar cinco filmes em cinco 

categorias diferentes. Além disso, o público votará nos seus preferidos e um Prêmio do Público será 

concedido ao vencedor. 
 

6.2 O 7
o
 Assim Vivemos poderá circular por diversas cidades do Brasil e por alguns países com os quais a 

produção está estabelecendo parcerias, como Uruguai, Argentina e Portugal. Os filmes selecionados 

poderão ser exibidos nessas itinerâncias do festival e em sessões especiais do projeto Assim Vivemos. O 

preenchimento da ficha de inscrição implica na aceitação desta condição. 

 

6.3 Caso surja a possibilidade de edição de DVD com filmes do acervo do festival, faremos contato com os 

realizadores para estabelecer parâmetros de participação dos filmes, de acordo com a natureza do projeto 

(distribuição comercial ou não-comercial). 
 

7. Condição Final 

 
7.1 A participação no 7o Assim Vivemos implica na aceitação de todas as regras e respeito às condições de 

seleção e requisitos. Assuntos não tratados pelas condições acima serão resolvidos pela Organização do 

Festival. 
 

Datas: 

Inscrição on-line no site: até dia 4 de maio. 

Recebimento do material de seleção: até 11 de maio. 

Resultado da seleção: 1° de junho 

Recebimento de DVD ou cópia em alta definição sem legendas dos filmes selecionados: até 20 de 

junho. 



Brazil´s 7th International Disability Film Festival 

REGULATION 

1. The Festival  

1.1 The main objective of the Brazil's 7th International Disability Film Festival is to 

promote and encourage new ways of seeing special needs and disabilities. By disability 
we mean any physical, sensorial or intellectual impairment. We accept films of any 

duration, genre and production date dealing with this issue.  

1.2 The Brazil's 7
th
 International Disability Film Festival will take place in Rio de 

Janeiro in August, in Brasília in September and in São Paulo in October, 2015.  

 

2. Submission and Preview Material 

2.1 Submissions are opened until May 4th, 2015. Only upon receipt of all requested 

material the on-line submission will be valid. There are two options to submit a film: 

2.1.1 Fill the entry form at www.assimvivemos.com.br (free submission). 

2.1.2 Submit the film through the site Click For Festivals: clickforfestivals.com 
(all submission costs on this site refers to the platform administration, without 

any relation with the festival) 

 

2.2  The preview material consists in:  

2.2.1 At least three pictures or digital images of the film (minimum resolution 

300 DPI, JPEG or TIF);  

2.2.2 Director’s short curriculum;  

2.2.3 Full transcriptions of the original dialogue list in the original language and 

in English (mandatory) and in other languages also, if it’s available.  
2.2.4 Sending the film. The following formats will be accepted: 

 2.2.4.1 DVD NTSC (regular mail sending) 

 2.2.4.2 Upload at Youtube or Vimeo (with password, with “Download” 
option avaliable); 

2.2.4.3 Upload at large file transfer sites (Wetransfer, Dropbox, etc.). 

Send information to festival2015@assimvivemos.com.br; 

2.2.4.4 Upload at Click For Festivals (clickforfestivals.com) 

 

2.3 Pictures, dialogues list, director’s curriculum, synopsis, and main cast and credits 

can be sent in a CD/DVD (regular mail) or by email to 

festival2015@assimvivemos.com.br 

 
2.4 All the material for selection must be sent directly to the address below with “For 

cultural use only” clearly marked on the envelope.  It is preferable to use a regular 

airmail service, but if the sender chooses to send the preview material by an express 
courier service, THE COST OF CUSTOM DUTIES AND TAXES MUST BE 

INCLUDED IN THE TRANSPORTATION COST PAID BY THE SENDER. 

Therefore, when completing the forms do not forget to select “BILL DUTIES AND 

TAXES TO SENDER”. We will not accept parcels that result in payment of duties.  
 

2.5 There is no submission fee.  

 

Mail Adress:  

 

Fernando Pozzobon 

Rua Senador Euzébio, 6 / ap. 4 

Flamengo - Rio de Janeiro - Brasil 

CEP: 22250-080 



 

3. Selection, Formats and Deadline for Selected Films  

3.1 All participants will be notified of the Festival Organization’s decision on June 1st, 

2015.  

3.2 If your film is selected you must send us a screening copy in DVD NTSC without 
subtitles or a high quality video file without subtitles. If the DVD or video file sent for 

selection is already in good quality and without subtitles, a new copy will not be 

needded. 

3.3 The copies for screening of the selected films must be received until June 20th, 2015.  

3.4 After the selection, send a printed and signed copy of the entry form, as sent by e-

mail in the moment of the subscribing. The signed entry form can be digitalized and 

sent by email to festival2015@assimvivemos.com.br 

4. Shipping Charges 

4.1 Shipping charges related to material sent for selection and exhibition must be borne 

by the participants.    

4.2 The Festival will not return the DVDs to the sender. These copies will be kept by 

the Organization and added to the Festival Film Archive without any commercial 

purposes.    

5. Divulgation 

5.1 Film extracts around three minutes will be used for promotional purposes.  

6. Jury, Awards and DVD 

6.1 A jury of three members invited by the Festival Organization will judge the selected 

films and reward five films in five different categories; in addition, there will be an 

Audience Award. There will be no cash prize. 

6.2 Selected films will be exhibited in all festival circuit, which includes many Brazilian 

cities and also some partner countries, like Argentina, Uruguay and Portugal. 

Completing the submission form implies the agreement with this condition.  

6.3 In case we find a sponsor for a DVD edition with the festival´s selected films, we 

will get in touch again to negotiate forms of participation, according to the project 

(commercial or non-commercial distribution). 

7. Final Condition 

7.1 Participation to the Brazil’s 7
th
 International Disability Film Festival implies 

acceptance of all rules and respect of selection conditions and requirements. Issues not 

covered by the above conditions will be resolved by the Festival Organization. 

Dates: 

On-line submission: until May 4
th 

Material receiving: until May 11
th 

Selection result: June 1st 

Screening copy receiving: June 20th 


