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I MOSTRA DE AUDIOVISUAL DO OESTE DO PARÁ

REGULAMENTO

A Universidade Federal  do Oeste do Pará (Ufopa),  por  meio do Núcleo de Produção
Digital Tapajós, torna público para conhecimento dos interessados que, no período de 27
de março a 6 de abril de 2018, estarão abertas as inscrições para a seleção de filmes de
curta-metragem, videoclipes e fotografias para participação na I  Mostra Audiovisual do
Oeste do Pará, em conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste
Regulamento.

1. OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO

A Mostra  de  Audiovisual  do  Oeste  do  Pará  é  um  evento  de  caráter  cultural,  não
competitivo, que tem como objetivo incentivar e divulgar a produção audiovisual na região
do Oeste do Pará, além de contribuir com o calendário cultural da cidade de Santarém-
PA. 

2. INSCRIÇÕES

2.1 O período de inscrições inicia-se no dia 27 de março de 2018 e termina no dia 6 de
abril de 2018, e será divulgado nos canais de comunicação e redes sociais vinculadas à
Mostra de Audiovisual do Oeste do Pará.

2.2  As  inscrições  para  a  Mostra  de  Audiovisual  do  Oeste  do  Pará  são  gratuitas  e
realizadas através do cumprimento de duas etapas:
A. Preenchimento do formulário disponível em https://goo.gl/forms/8lnqA3YuwOOFHGcm2
com os dados solicitados, os quais serão usados nos materiais de divulgação do evento
caso a obra seja selecionada;
B. Entrega do material conforme requisitos descritos no item 3.

2.2 Podem se inscrever fotografias, videoclipes e filmes de curta-metragem de todos os
gêneros com duração máxima de 20 minutos, sendo material inédito ou não.

2.3 Os interessados podem participar com até 5 (cinco) fotos e/ou 5 (cinco) vídeos, desde
que realizados os procedimentos de inscrição. Caso a(s) obra(s) seja(m) selecionada(s), o
representante  legal  autoriza  a  exibição na programação da Mostra  de  Audiovisual  do
Oeste do Pará, bem como a utilização de imagens para fins jornalísticos, de divulgação e
promoção do evento.

2.4 Não serão aceitas fotografias e vídeos publicitários,  e nem material  que incentive
qualquer tipo de violência ou fira os direitos humanos.

3. MODALIDADES

3.1 Fotografia:

https://goo.gl/forms/8lnqA3YuwOOFHGcm2
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3.1.2 Serão aceitas, preferencialmente, fotografias impressas. Fotografias digitais ficarão
sujeitas à possibilidade de impressão pela Pró-Reitoria.

3.1.3 A fotografia deverá atender as seguintes características:
• Fotografia Impressa 

Dimensões: 30,5 x 22,5cm.
• Fotografia Digital

Formatos: JPG ou TIFF;
Dimensões: 8 megapixels (3264x2448px), 300dpi

3.1.4 As fotografias  impressas devem ser entregues dentro do período de inscrição na
Coordenação de Cultura – CCULT/Procce – Avenida Mendonça Furtado, 2.946 - 5º piso -
Sala 528 (Unidade Amazônia - Campus Santarém), das 8h30 às 12h, e das 14h30 às 18h.

3.1.5 As fotografias em formato digital devem ser enviadas dentro do período de inscrição
pelo formulário de inscrição no endereço https://goo.gl/forms/8lnqA3YuwOOFHGcm2.

3.2. Vídeos:

3.2.1 Serão aceitos videoclipes ou filmes de curta-metragem em arquivo digital.

3.2.2 O arquivo digital deverá atender as seguintes características:
Formatos: MOV ou MP4;
Codec: H264;
Áudio: Stereo (L/R);
Resolução: mínima HD (1280x720p) e máxima Full HD (1920×1080)

3.2.3. Os arquivos abaixo de 100 MB devem ser enviados dentro do período de inscrição
pelo formulário de inscrição no endereço https://goo.gl/forms/8lnqA3YuwOOFHGcm2.

3.2.4. Os arquivos acima de 100 MB ser entregues dentro do período de inscrição na
Coordenação de Cultura – CCULT/Procce – Avenida Mendonça Furtado, 2.946 - 5º piso -
Sala 528 (Unidade Amazônia - Campus Santarém), das 8h30 às 12h, e das 14h30 às 18h.
 
4. SELEÇÃO

4.1 A seleção será realizada pela Comissão Organizadora do evento, de acordo com os
seguintes critérios:

• Inscrição dentro do período estabelecido neste regulamento;

• Cumprimento das especificações técnicas estabelecidas nos itens 2.2. e 3;

• Conteúdo que não incentive qualquer tipo de violência ou fira os direitos humanos.

https://goo.gl/forms/8lnqA3YuwOOFHGcm2
https://goo.gl/forms/8lnqA3YuwOOFHGcm2
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4.2 Arquivos fora dos padrões solicitados serão desclassificados.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 Ao realizar sua inscrição, o responsável pela obra declara que o produtor é o detentor
de todos os direitos cabíveis garantindo a sua exibição na Mostra de Audiovisual do Oeste
do Pará,  concordando, assim, em assumir exclusiva responsabilidade legal por eventuais
reclamações sobre direitos autorais.

5.2 Toda informação presente no formulário de inscrição, além de imagens dos filmes (até
30 segundos) poderão ser utilizados para divulgação no site do evento e nos veículos de
comunicação.

5.3 O material enviado para a inscrição será arquivado no acervo da Procce e poderá ser
utilizado para atividades culturais, sem fins lucrativos, em projetos de exibição popular,
com o intuito de colaborar para a democratização audiovisual do cinema nacional.

5.4 Todos os inscritos receberão a confirmação da inscrição por e-mail e a lista de obras
selecionadas  será  disponibilizada  no  site  do  evento  em  data  a  ser  divulgada.
Prorrogações de prazos de inscrição e/ou divulgação das obras selecionadas poderão
ocorrer e serão publicados no site www.encontroaudiovisual.wordpress.com.

5.5  A inscrição na Mostra  de  Audiovisual  do  Oeste  do  Pará  implica  na aceitação do
presente regulamento.

http://www.encontroaudiovisual.wordpress.com/

