ENGECINE 2018 - Festival de curta metragens da Escola de Engenharia UFF
Evento Cultural com premiação promovido pela Escola de Engenharia e realizado pelo
curso de Desenho Industrial na SEMENGE (Semana Acadêmica de Engenharia).
OBJETIVO
Valorizar a integração entre os cursos da Universidade Federal Fluminense.
TEMAS
Tema livre.
QUEM PODE SE INSCREVER?
Para concorrer é necessário que ao menos um membro da equipe seja estudante,
funcionário ou professor da UFF, de qualquer curso.
QUEM PODE PARTICIPAR DO EVENTO?
O evento será aberto ao público.
ORGANIZAÇÃO
Festival da Escola de Engenharia UFF, organizado pelos estudantes inscritos na
disciplina de Multimeios de 2018, do Curso de Desenho Industrial.
REGULAMENTO
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Locais e Datas: O Festival será sediado no Campus Praia Vermelha, no Bloco D,
Escola de Engenharia UFF (Rua Passo da Pátria, 157 - São Domingos Niterói) a ser
realizado durante a Semana de Engenharia, no dia 18 de outubro de 2018.
1.2. Os filmes deverão ter no mínimo 2 minutos e no máximo 5 minutos de duração.
1.3. Apenas na categoria Documentário, serão aceitos filmes de até 15 minutos,
porém só serão exibidos 5 minutos, sendo permitido o envio da versão reduzida.
1.4. O grupo deve ser composto por no mínimo um estudante, professor ou funcionário
da UFF, de qualquer curso.
1.5. O tema dos filmes inscritos é livre.
1.6. Serão aceitos filmes dentro das categorias de animação, ficção, vídeo clipe,
conhecendo a uff e documentário. Serão vetados filmes que contenham cenas de
nudez, que desrespeitem os direitos humanos e dos animais, conteúdos ilícitos e
política explícita.
1.7. Vídeos pessoais só serão aceito com autorização de imagem.
1.8. Filmes que não sigam as considerações acima serão descartados durante o
processo de seleção.
1.9. O filme apenas será exibido se houver presença de ao menos 50% do número de
pessoas da equipe que produziu o curta inscrito, no caso de a equipe ser composta
duas ou três pessoas é obrigatória a participação de todos os integrantes. Caso este
termo não seja cumprido, ocasionará a não exibição do curta.
1.11. O troféu só será entregue a equipe que estiver presente, senão será passado
para o segundo lugar.

2. INSCRIÇÕES
2.1. O período de inscrição das equipes é de 08 de junho até 12 de setembro. Os
interessados deverão se inscrever no formulário online e enviar os curtas.
Acesse o link para se inscrever: https://goo.gl/CwuPD2
2.2. Após esse período, os filmes serão analisados pela comissão EngeCine e caso
não se adequem ao regulamento enviaremos um feedback por e-mail até dia 20 de
setembro. Apenas nesse caso, haverá a possibilidade de modificação e reenvio até o
dia 26 de setembro. Caso a data limite seja ultrapassada, os curtas estarão
automaticamente desclassificados.
2.3. A entrega deverá ser feita online, o upload feito através do Youtube, ou Vimeo na
melhor qualidade disponível.
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
Durante o evento, os filmes serão julgados por uma banca especializada e premiados
de acordo com os seguintes critérios:
3.1. Roteiro
3.2. Evolução
3.3. Criatividade
3.4. Originalidade
3.5. 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.
Em caso de empate, a banca examinadora deverá julgar de acordo com os critérios de
Roteiro e Originalidade.
5. CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO
Os filmes enviados serão premiados com as seguintes categorias:
5.1. Melhor Edição
5.2. Melhor Fotografia
5.3. Melhor Trilha Sonora
5.4. Melhor Curta de Animação
5.5. Melhor Curta de Filme Documental
5.6. Melhor Curta de Ficção
5.7. Melhor Vídeo Clipe
5.8. Melhor Curta Conhecendo a UFF
5.9. Melhor Curta por Voto Popular
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
6.1. No dia da premiação, será obrigatória a participação de ao menos 50% da equipe
participante do curta inscrito. O representante afirma que irá comparecer ao evento,
com pena de perder o prêmio caso não esteja presente.
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.

