Regulamento
Objetivos
Realização de uma Mostra de Cinema, de caráter competitivo, para curtas,
médias e longas-metragens produzidos no Nordeste.

Período
A segunda edição da Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste irá ocorrer
entre os dias 29 de maio a 03 de junho de 2018. Na cidade de Feira de Santana,
Bahia.

Condição de Inscrição
- Curta-metragem, média-metragem e longa-metragem produzidos no
Nordeste.
- O período de inscrição é até o dia 23 de fevereiro.
- Os filmes inscritos devem ter sido concluídos a partir de janeiro de 2016.
- Forma de envio para inscrição: Link com Senha

Inscrição
- A inscrição é gratuita
- Haverá duas mostras competitivas: Nordeste e Baiana.
- Mostra competitiva de curta-metragem (filme de até 30 minutos).
- Mostra competitiva de média e longa-metragem (filme a partir de 31 minutos).
- Os participantes podem inscrever mais de um filme, desde que faça uma nova
inscrição.
- O filme que não atender as condições do regulamento será desclassificado.
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Seleção dos filmes
- A Comissão de Seleção da mostra competitiva será formada por curadores
escolhidos pela Mostra que fará a triagem prévia das obras.
- O diretor ou um representante da equipe do curta, média ou longa-metragem
selecionado para mostra competitiva será convidado a participar da MostraCCN
no dia da exibição do filme com passagem, alimentação e hospedagem garantida
pela organização para apresentar e debater com os espectadores o filme.
- Os custos relativos ao envio das cópias de exibição deverão ser pagos pelo
produtor/remetente. A Mostra cobrirá os custos de devolução das cópias.
- Os filmes que não forem selecionados para mostra competitiva, podem ser
selecionados para mostras paralelas.

Formato de exibição
Os filmes selecionados serão exibidos em formato digital (H.264).

Júri
O júri da mostra competitiva será formado por pesquisadores, realizadores e
críticos de arte e cinema.

Prêmios
- O júri premiará as melhores obras entre as selecionadas para mostra
competitiva.
- A organização da Mostra está tentando propiciar prêmios em dinheiro ou em
serviço para os vencedores com possíveis anunciantes. Mais informações
posteriormente no site.

Considerações Finais
- Fica autorizada a transmissão de até 60 segundos dos filmes selecionados em
qualquer meio de comunicação para divulgação do evento.
- É responsabilidade do concorrente à utilização de imagens e músicas de
terceiros em seus filmes, assim como qualquer ônus que decorra de lesões a
direitos de imagem e autorais.
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- A realização da inscrição pelo participante implicará o conhecimento e implícita
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Regulamento, com
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
- Ao efetuar a inscrição o concorrente atesta está de acordo com o regulamento.
- A programação da Mostra está sujeita a mudanças, assim como as suas datas
de realização.

Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste

Dúvidas e Informações
Email - mostraccn.curadoria@gmail.com
Telefone - 75 99978-2716 / 75 98845-0380
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