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DO FESTIVAL

DA SELEÇÃO

1. O MOV é um festival internacional de cinema

6. A lista de ﬁlmes selecionados para as mostras

universitário a ser realizado na cidade do Recife -

competitivas será divulgada no dia 31 de maio de

PE, entre os dias 09 e 14 de julho de 2019.

2019 em nosso site movfestival.com.

2. O festival consiste na difusão e exibição de

7. Os proponentes dos ﬁlmes selecionados se

curtas-metragens nacionais e internacionais reali-

comprometem a enviar para o festival, em prazo a

zados por estudantes universitários, visando

ser comunicado pela organização:

aumentar o reconhecimento de tais ﬁlmes e o
intercâmbio entre seus realizadores e público.

a. 2 fotos de divulgação do ﬁlme com 300 DPI;
b. Cópia escaneada ou fotografada de com-

DAS INSCRIÇÕES
3. Poderão inscrever-se ﬁlmes curtas-metragens
(até 25min) de formato digital de qualquer gênero.
4. Os ﬁlmes deverão ter sido ﬁnalizados a partir

provante de vínculo com instituição de ensino
superior do(s) diretor(es) e de pelo menos
mais um membro da equipe (como estabelecido no item 4);
c. Lista de diálogos ou legenda .srt do ﬁlme
em português, visando obedecer critérios de

de janeiro de 2017 e ter obrigatoriamente o(s)

acessibilidade e inclusão;

diretor(es) e pelo menos um outro membro da

d. Link para download do arquivo de exibição

equipe inscritos no ensino superior (em qualquer

de seus trabalhos através de plataforma

graduação) atualmente ou na época da realização

online, sob o formato mov H264 e bit rate de

do curta-metragem.

no máximo 16.000 kbps;

5. As inscrições devem ser realizadas até às
23h59min (horário de Brasília, GMT -3) do dia 31
de março de 2019 por meio de formulário eletrônico disponibilizado no site movfestival.com.

e. Autorização de exibição assinada.

DA EXIBIÇÃO

15. Cada realizador, no ato da inscrição, declara
que todos os elementos ou qualquer tipo de

8. Fica a critério do MOV convidar, em caso de

trabalho utilizados ou incluídos no curta inscrito

possibilidade, 1 representante de cada equipe

não violam qualquer direito de uso de imagem

dos curtas selecionados para acompanhar e

ou de propriedade intelectual de terceiros,

apresentar a exibição dos seus ﬁlmes no festival.

concordando em assumir exclusiva responsabilidade legal por reclamação, ação judicial ou litígio,

9. É opcional ao proponente a cessão de direitos

seja direta ou indiretamente, decorrente da

de exibição de seu ﬁlme no MOV Circula, projeto

exibição ou uso dos trabalhos.

itinerante que consiste na programação sem ﬁns
lucrativos de curtas já exibidos no MOV em

16. O não-cumprimento de quaisquer das regras

parceria com instituições educativas, cineclubes

deste regulamento acarretará a desclassiﬁcação

e festivais nacionais ou internacionais.

do participante.
17. Os casos omissos nesse edital serão solucio-

DA PREMIAÇÃO

nados pela Organização do Festival.

10. A Comissão de Organização do festival indica-

18. O ato de inscrição no MOV - Festival Interna-

rá o JÚRI OFICIAL das mostras competitivas.

cional de Cinema Universitário de Pernambuco, implica a aceitação de todos os itens deste

11. O JÚRI analisará os ﬁlmes exibidos segundo

regulamento.

critérios de originalidade, desempenho e qualiﬁcações técnicas.
12. Serão oferecidos os seguintes prêmios nas
competitiva nacional e internacional: Melhor

Dúvidas? Escreva-nos:

Filme, Melhor Criação de Atmosfera, Prêmio

movﬁlmfestival@gmail.com

Novo Olhar e Prêmio Jogo de Cena, além do
Prêmio Destaque Pernambucano (exclusivo para
realizadores locais).
13. O júri possui ainda a possibilidade de oferecer
menções honrosas caso considere necessário.

DISPOSIÇÕES GERAIS
14. O realizador de cada trabalho selecionado
autoriza a exibição pública na televisão e/ou na
Internet de trecho de até 20s da obra selecionada, como parte da divulgação do MOV em qualquer tempo.

