
 

 

SCAPCINE Festival - 2017 

 

1) DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1) O Festival Scapcine de Cinema Brasileiro (Scapcine Festival) realizará de 01 a 05 de 
Dezembro de 2017 sua primeira edição. O festival tem o objetivo de apresentar a nova 
produção cinematográfica brasileira em formato de festival online no intuito de 
romper as barreiras geográficas deste país continental e compartilhar com o grande 
público um conteúdo audiovisual nacional de qualidade de forma acessível e 
democrática. 

2) INSCRIÇÃO 

2.1) A inscrição é online e gratuita e acontecerá no período de 08 de Setembro a 31 de 
Outubro de 2017 nas plataformas Festhome e Click for Festivals ou pelo formulário de 
inscrição do Google Forms. 

2.2) O Festival sugere que os (as) cineastas realizem a inscrição com antecedência e 
não deixem para a última hora visto que o festival não se responsabilizá por eventuais 
falhas no envio do formulário de inscrição e problemas similares. 

2.3) Todas as obras selecionadas serão exibidas na programação do Festival, salvo 
casos extraordinários e omissos que serão solucionados pela Direção do Festival. 

2.4) Os filmes devem ser realizados por diretores(as) brasileiros(as) com finalização em 
HD ou formato superior. 

2.5) Serão aceitos filmes de CURTA-METRAGEM (até 20 minutos) e LONGA-
METRAGEM (mínimo de 70 minutos) dos gêneros animação, documentário e ficção. 

3) SELEÇÃO 

3.1) A seleção dos filmes será realizada por um juri nomeado pela Direção do Festival. 

3.2) O resultado da seleção será divulgado no dia 20/11/2017 no site oficial do Festival 
e por meio de correio eletrônico para todos os responsáveis pela inscrição dos filmes. 

https://filmmakers.festhome.com/f/3294
https://goo.gl/forms/T8EUkguPOQeNA2lu1


3.3) Os responsáveis das obras selecionadas deverão encaminhar para o e-mail do 
Festival 03 (três) imagens (still/frame) do filme em JPG, em alta resolução, para uso de 
divulgação do Festival. 

4) PREMIAÇÃO 

4.1) Os filmes serão julgados por meio do voto do público no site oficial do Festival até 
23:59:59 do dia 05/12/2017. O(a) vencedor(a) de cada categoria será aquele(a) que 
tiver o maior número de votos. 

4.2) As categorias a serem premiadas são: MELHOR FILME, MELHOR DIRETOR, 
MELHOR ATOR, MELHOR ATRIZ, MELHOR ROTEIRO, MELHOR FOTOGRAFIA, MELHOR 
TRILHA SONORA, MELHOR EDIÇÃO, MELHOR ANIMAÇÃO, MELHOR DOCUMENTÁRIO. 

5) DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1) O filme inscrito cede todos os direitos autorais para exibição da obra no certame. 

5.2) A organização do Festival reserva-se o direito de exibir trechos dos filmes 
participantes para efeito de divulgação em qualquer mídia durante o período de 08 de 
Setembro a 05 de Dezembro de 2017. 

5.3) A Direção do Festival poderá retirar a qualquer momento o filme que não cumprir 
as normas deste Regulamento ou falsear as mesmas. 

5.4) Os casos omissos serão solucionados pela Direção do Festival. 

5.6) Os procedimentos de inscrição vinculam o(a) participante à plena aceitação deste 
Regulamento. 
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