ENGECINE 2017 - Festival de curta metragens da Escola de Engenharia UFF
Evento promovido pela Escola de Engenharia e realizado pelo curso de Desenho
Industrial.

OBJETIVO
Valorizar a Escola de Engenharia e destacar o curso de Desenho Industrial, apresentando
as relações entre Design, Engenharia e os diversos cursos.

ORGANIZAÇÃO
Festival da Escola de Engenharia UFF, organizado pelos alunos da graduação em
Desenho Industrial dentro da disciplina de Multimeios.

REGULAMENTO
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Locais e Datas: O Festival será sediado no Campus Praia Vermelha, dentro
da Escola de Engenharia UFF (Rua Passo da Pátria, 157 - São Domingos Niterói)
a ser realizado durante a Semana de Engenharia, em outubro de 2017.
1.2. Os filmes deverão ter no mínimo 1 minuto e no máximo 15 minutos de
duração.
1.3. O grupo deve ser composto por no mínimo um estudante com matrícula ativa
na UFF, por um técnico administrativo ou por um professor da Uff, de qualquer
curso.
1.4. O tema dos filmes inscritos é livre.
1.5. Serão aceitos filmes dentro das categorias de animação, ficção e
documentário. Exceto filmes que contenham cenas de nudez, que desrespeitem
os direitos humanos e dos animais.
1.6. Vídeos pessoais só serão aceito com autorização de imagem.
1.7 Não serão aceitas obras ainda não concluídas, assim como também não serão
aceitos vídeos institucionais publicitários.

1.8. Filmes que não sigam as considerações acima serão descartados durante o
processo de seleção.
2. INSCRIÇÕES
2.1. O período de inscrição dos curtas é de 4 de maio a 5 de julho de 2017.
2.2. A inscrição do filme deve ser feita pelo formulário:
www.engecine.art.br/inscricao
2.3. A entrega dos curtas deverá ser feita online, o upload feito através do Youtube
ou Vimeo, na melhor qualidade disponível. O link do vídeo deverá ser anexado no
campo “Link” presente no formulário de inscrição. Caso seu vídeo seja
selecionado, entraremos em contato para a gravação do vídeo a ser apresentado
na premiação.
2.4. Poderão concorrer filmes já inscritos em outros festivais e/ou eventos.
2.5. Não há limites para o número de filmes e/ou categorias que cada
grupo/integrante pode inscrever.
2.6. As inscrições são gratuitas.
3. CRITÉRIOS
Os filmes serão julgados por uma banca especializada e premiados de acordo com os
seguintes critérios:
4.1. Roteiro
4.2. Evolução
4.3. Criatividade
4.4. Originalidade
4.5. Qualidade de Som e Imagem
4. PREMIAÇÃO
Todos os filmes inscritos receberão certificado de participação. Os filmes premiados
receberão um troféu e divulgação nas redes sociais; página do Facebook e canal do
Youtube.

5. CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO
Os filmes enviados serão premiados com as seguintes categorias:
3.1. Melhor Edição
3.2. Melhor Fotografia
3.3. Melhor Trilha Sonora
3.4. Melhor Atuação
3.5. Melhor Curta de Animação
3.6. Melhor Curta de Filme Documental
3.7. Melhor Curta-metragem (Ficção)
3.8. Melhor Curta por Voto Popular

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
6.1. No dia da premiação, será obrigatória a participação de ao menos um
participante representante do curta inscrito.
6.2. O(A) responsável permite, no ato da inscrição, a exibição de seu curta no site
oficial do evento para que possa ser avaliado pela banca e pelo voto popular.
6.3. O(A) responsável permite, no ato da inscrição, a exibição de seu curta como
divulgação, sem fins lucrativos.
6.4. Ao enviar um filme para seleção neste festival, os realizadores declaram estar
de acordo e aceitar todo o conteúdo deste regulamento.
6.5. O presente regulamento entra em vigor a partir do dia 2 de Maio.

Niterói, 4 de Maio de 2017.

