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1. Mostra Competitiva de vídeos
A exibição de filmes de curta metragem e 

comerciais universitários de TV possui caráter competitivo 
e permite a inscrição de Vídeos (em formato DVD) e de 
filmes (desde que sejam entregues em formato DVD) de 
até 25minutos de duração, incluindo créditos, nas 
categorias documentário e ficção e de comercias 
institucionais de até 30 segundos mais créditos, na 
categoria campanhas publicitárias institucionais, 
comunitárias e sociais escritos, roteirizados, produzidos e 
dirigido por universitários da Instituição, devidamente 
inscritos. 

O vídeo ou filme pode ser feito em qualquer bitola 
(incluindo aparelho celular) desde que a cópia enviada 
para o festival seja em formato DVD devendo a mesma ser 
utilizada na Mostra competitiva do Festival. 

2. Inscrição e seleção dos vídeos
A seleção dos vídeos será feita por uma comissão 

nomeada pela Direção do Festival. A divulgação do 
Resultado com o nome dos selecionados será feita através 
da coordenação do Curso de Comunicação Social em lista 
a ser divulgada no site da Instituição ou na sala da 
coordenadora (sala 239) do curso. 

As inscrições ocorrerão no período de 15/10/2018 
até 15/11/2018 através de ficha de inscrição disponível no 
site da Instituição. Para efetuar a inscrição é necessário 
enviar Uma cópia em DVD do filme ou comercial 
(especificando a categoria em que irá concorrer mais uma 
foto de cena do filme ou comercial em formato JPG para o 
folder da programação.

Os vídeos selecionados serão projetados segundo 
a programação preparada pela organização do festival. Os 
que não forem poderão ser retirados junto a direção do 
Festival (Coordenação de Comunicação Social) até 30 
dias após a divulgação da seleção, não sendo devolvida 
qualquer quantia em dinheiro. 

3. Premiação
O júri do Festival será composto por três membros 

a escolha da Direção do festival e deverá conceder um 
troféu aos premiados mais  6horas atividades, para os 
inscritos no UNIMESTRE a cada uma das seguintes 
categorias:

• Melhor Filme de Ficção;
• Melhor Roteiro de Ficção;
• Melhor Direção de Ficção;
• Melhor Filme Documentário;
• Melhor Roteiro de Documentário;
• Melhor Direção de Documentário;
• Melhor Atriz;
• Melhor Ator.

E, na categoria campanhas publicitárias 
institucionais, comunitárias e sociais:

• Melhor Campanha Publicitária.

Os jurados podem conceder Menções Especiais  
aos vídeos que acharem merecedores (Mas estes não 
receberão troféu, apenas um certificado de “Menção 
Honrosa” caso achem conveniente conceder este prêmio a 
algum participante ou vídeo assim como também podem 
decidir não conceder esta premiação a ninguém. 

Todos os inscritos do festival receberão até 2 
horas/atividade incluindo escritores, roteiristas, 
produtores, diretores, atores, maquiadores, figurinistas, 
sonorizadores, etc desde que constem nos créditos finais 
do filme ou comercial de TV, e estejam inscritos no 
UNIMESTRE.

As despesas da elaboração das cópias em DVD 
ficarão a cargo dos participantes. A organização do 
Festival reserva-se o direito de exibir trechos ou fotos de 
cartazes e cenas dos filmes e comerciais dos participantes 
para efeito de divulgação em qualquer mídia assim como 
se reserva o direito de manter um acervo com os DVDs 
selecionados e não selecionados no Curso de 
Comunicação da UniFacvest afim de usos pedagógicos e 
para consultas dos alunos da Instituição.

Os casos omitidos neste regulamento serão 
solucionados pela Direção do Festival e pela Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Extensão.
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Roberto Lopes da Fonseca - Pró-reitor Acadêmico
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