
APRESENTAÇÃO	

A	13ª	Mostra	Produção	Independente	–	Novos	Rumos	é	organizada	pela	ABD	Capixaba	
e	será	realizada	entre	os	dias	02	e	05	de	julho	de	2018	em	Vitória	/	ES.	

As	inscrições	deverão	ser	feitas	exclusivamente	através	de	ficha	de	inscrição	disponível	
no	site	www.abdcapixaba.com.br,	no	período	de	20	de	abril	a	20	de	maio	de	2018.	
		
		

REGULAMENTO	2018	
1.	INSCRIÇÃO	PARA	A	MOSTRA	COMPETITIVA	

1.1	 -	 Poderá	 participar	 da	Mostra	 qualquer	 trabalho	 audiovisual	 de	 curta	 ou	média	
duração	 produzido	 no	 Espírito	 Santo	 ou	 por	 realizador	 capixaba,	 profissional,	
estudante	 ou	 amador,	 que	 não	 tenha	 sido	 selecionado	 em	 edições	 anteriores	 da	
Mostra	da	ABD	Capixaba,	independente	do	gênero,	formato	ou	data	de	produção.	

1.2	-	A	inscrição	para	a	Mostra	Competitiva	é	gratuita,	e	poderá	ser	feita	da	seguinte	
forma:	

1.2.1	 –	 Preenchimento	 de	 ficha	 de	 inscrição	 disponível	 no	 site	
www.abdcapixaba.com.br	 (serão	 aceitos	 apenas	 filmes	 disponíveis	 em	 plataformas	
online,	 como	 Vimeo	 e	 YouTube.	 O	 filme	 deverá	 estar	 disponível	 para	 visualização	
durante	toda	a	etapa	de	seleção);	

1.2.2	–	Envio	de	02	(duas)	fotos	da	obra,	com	resolução	mínima	de	300	dpi;	

1.2.3	 –	 [opcional]	 Envio	 de	material	 adicional	 sobre	 a	 obra	 (arte,	 cartaz,	making	 of,	
etc.).	

1.3	–	Os	dados	informados	no	formulário	de	inscrição,	bem	como	as	fotos	e	material	
adicional,	 serão	 utilizadas	 para	 confecção	 do	 material	 gráfico	 e	 de	 divulgação	 da	
Mostra,	caso	o	filme	seja	selecionado.	

1.4	–	A	 cessão	de	direitos	 autorais,	 direitos	de	 imagem	ou	quaisquer	outras	 cessões	
necessárias	à	realização	e	exibição	da	obra	na	13ª	Mostra	Produção	Independente	é	de	
única	e	absoluta	responsabilidade	do	produtor	e/ou	realizador	da	obra	audiovisual	que	
efetuar	a	inscrição.	

1.5	–	O	proponente	responsável	pela	inscrição	de	um	título	selecionado	pode	optar	na	
ficha	de	 inscrição	por	 autorizar	ou	não	a	 inclusão	da	 sua	obra	no	DVD-Coletânea	da	
Mostra	(distribuição	gratuita),	caso	o	mesmo	seja	produzido,	sem	prejuízo	no	processo	
de	seleção.		

1.6	–	Para	efeitos	de	divulgação	do	evento,	porém,	é	obrigatória	a	cessão	de	trechos	
da	obra	(na	proporção	de	até	10%	da	duração	total	da	obra	–	até	o	limite	máximo	de	
três	 minutos),	 que	 serão	 enviados	 para	 canais	 de	 televisão,	 aberta	 ou	 fechada,	
telefonia	móvel	e/ou	internet,	bem	como	para	a	produção	da	vinheta	de	abertura	do	
evento.	



1.7	–	Ao	inscrever	uma	obra	na	13ª	Mostra	Produção	Independente	–	Novos	Rumos,	o	
responsável	pela	inscrição	concorda	que	a	mesma	seja	exibida	gratuitamente	durante	
o	evento,	a	ser	realizado	entre	os	dias	02	e	05	de	julho	de	2018	em	uma	ou	mais	salas	
de	exibição	da	cidade	de	Vitória/ES,	desde	que	estas	estejam	na	programação	oficial	
da	Mostra.	

1.8	 –	 Para	 inscrição	 de	 um	 filme	 na	 13ª	 Mostra	 Produção	 Independente	 –	 Novos	
Rumos	é	obrigatória	a	 inclusão	da	classificação	 indicativa	do	filme	 inscrito.	Para	mais	
informações	sobre	o	assunto,	a	coordenação	da	Mostra	recomenda	os	seguintes	links:	
Guia	 Prático	 da	 Classificação	 Indicativa,	 Manual	 da	 Nova	 Classificação	 Indicativa	 	 e/ou	
Sobre	a	Autoclassificação).	

 	
 	
2.	SELEÇÃO	

2.1	–	A	seleção	dos	títulos	será	feita	por	uma	comissão	nomeada	pela	organização	da	
Mostra	 –	 composta	 por	 realizadores,	 profissionais	 técnicos	 do	 audiovisual	 e/ou	
professores	universitários.	

2.2	 –	 O	 resultado	 da	 seleção	 oficial	 da	 Mostra	 Competitiva	 será	 divulgado	 no	 site	
www.abdcapixaba.com.br	até	o	dia	11	de	junho	de	2018.	

 	

3.	ENVIO	DAS	OBRAS	SELECIONADAS	

3.1	 –	As	obras	 selecionadas	para	 a	Mostra	deverão	 ser	 enviadas	preferencialmente,	
por	 plataformas	 online	 (Vimeo,	 por	 exemplo)	 com	 link	 e	 senha	 habilitados	 para	
download.	

3.2	–	Caso	julgue	mais	conveniente,	o	responsável	pela	inscrição	poderá	combinar	com	
a	coordenação	da	Mostra	um	 local	para	entrega	de	uma	mídia	externa	 (disco	 rígido,	
pen	drive,	DVD	de	dados,	etc.)	ou	envio	pelos	Correios.	Neste	caso,	a	coordenação	da	
Mostra	não	se	responsabilizará	por	extravio	ou	danos	físicos	às	mídias	externas,	bem	
como	não	cobrirá	custos	com	envio	ou	devolução	das	mídias	enviadas.	

3.3	–	Os	filmes	para	exibição	deverão	estar	com	as	seguintes	especificações	técnicas:	
formato	 .mov	ou	 .mp4,	codec	h264,	data	rate/bit	rate	máximo	de	35	mbit/s,	square	
pixel.	 Qualquer	 filme	 a	 ser	 enviado	 com	 uma	 especificação	 técnica	 diferente	 da	
descrita	aqui	deverá	ser	comunicado	à	coordenação	da	Mostra	–	que	 irá	definir	 se	a	
exibição	do	mesmo	na	especificação	técnica	em	questão	é	possível	ou	não.	

3.4	 –	 A	 data	 limite	 para	 envio	 deste	 material	 é	 22	 de	 junho	 de	 2018,	
impreterivelmente.	 A	 responsabilidade	 de	 entregar	 os	 filmes	 a	 serem	 exibidos	 à	
coordenação	da	Mostra	dentro	deste	prazo	é	inteiramente	do	realizador/produtor	da	
obra.	

 	
4.	PREMIAÇÃO	



4.1	 –	 Poderão	 ser	 concedidos	 prêmios	 que	 terão	 suas	 categorias	 definidas	 pela	
Comissão	do	Júri.		

	4.2	 –	 O	 Júri	 será	 nomeado	 pela	 organização	 da	 Mostra	 e	 será	 composto	 por	
realizadores,	 profissionais	 técnicos	 do	 audiovisual,	 críticos	 e/ou	 professores	
universitários.	

4.3	–	Cada	um	dos	vencedores	receberá	um	certificado	e	um	troféu.	

4.4	 –	 O	 Júri	 poderá	 ainda	 conceder	 menções	 honrosas	 a	 obras	 de	 reconhecida	
qualidade.	

 	
5.	CONCORDÂNCIA	COM	O	REGULAMENTO	

A	 inscrição	 na	 Mostra	 Competitiva	 implica	 a	 completa	 aceitação	 das	 normas	 do	
regulamento	por	parte	do	realizador/produtor	da	obra.	Os	casos	não	previstos	neste	
regulamento,	 porém,	 poderão	 ser	 analisados	 pela	 organização	 da	 13ª	 Mostra	
Produção	Independente	–	Novos	Rumos.	

		

Para	quaisquer	dúvidas,	 favor	entrar	em	contato	com	a	coordenação	da	Mostra	pelo	
email	mostra2018@abdcapixaba.com.br	.	

	

Vitória,	19	de	abril	de	2018.	


