4ª MOSTRA DE CINEMA
E VÍDEO ESPÍRITA
Regulamento
Art. 1º A 4ª Mostra de Cinema e Vídeo Espírita não tem
caráter competitivo, e tem por objetivo divulgar
produções audiovisuais com temática espírita. A 4ª
MCVE acontecerá nos dias 25 e 26 de Agosto em
Goiânia - Goiás e é promovido pelo NAVE - Núcleo de
Audiovisual Espírita e Federação Espírita do Estado de
Goiás.
Art. 2º Poderão participar da 4ª Mostra de Cinema e Vídeo Espírita, vídeos
nos gêneros FICÇÃO, DOCUMENTÁRIO, CURTA-MOCIDADE, VIDEOCLIPE e ANIMAÇÃO, desde que se enquadrem no artigo 1ª deste
regulamento, e produzido em qualquer período com duração máxima
conforme parágrafo abaixo. O mesmo diretor pode enviar quantos vídeos
quiser.
Parágrafo §1º - Tempo máximo de cada categoria.
a) FICÇÃO - 20 min;
b) DOCUMENTÁRIO - 20 min;
c) CURTA-MOCIDADE - 10 min;
d) VIDEO-CLIPE - 10 min;
e) ANIMAÇÃO - 20 min;

Art. 3º Deverá ser enviado 1 (um) DVD de Vídeo e 1 (um) DVD de Dados.
Os vídeos deverão obedecer aos seguintes formatos:
I - DVD auto executável, preferencialmente no formato 16x9 (Widescreen)
II - Formatos digitais (Dados) com resolução mínima de 480 linhas (ex.:
640x480 ou 720x480), em um dos seguintes formatos: MP4 (mp4, m4v, etc),
MPG2 (mpg, m2v, m2ts), MOV ou AVI, preferencialmente utilizando o codec
H.264, ou similar, enviados através de Mídia de DVD ou sites de
armazenamento (wetransfer, sendspace, yousendit, 4shared, skydrive,
filesonic, etc).
Parágrafo §1º A banca avaliadora poderá aceitar outros formatos, desde
que os vídeos estejam em boa qualidade de imagem e som. Os arquivos
podem ser enviados via internet dentro do prazo, excluindo a necessidade
de se enviar os DVDs.

Parágrafo §2º O realizador audiovisual deverá enviar a Ficha de inscrição
no endereço indicado, ou escaneado e enviado por e-mail para o seguinte
endereço: contato@audiovisualespirita.org
Parágrafo §3º A Ficha de inscrição pode ser obtida no endereço eletrônico:
www.audiovisualespirita.org/
Art. 4º As inscrições, contendo o DVD e ficha de inscrição, deverão ser
enviadas ou entregues no seguinte endereço:
FEEGO – Federação Espírita do Estado de Goiás
Diretoria de Comunicação Social Espírita
Rua 1133 nº 40 esq. c/ Al. Ricardo Paranhos, nº 40, Setor Marista
CEP - 74180-050 – Goiânia - GO
Parágrafo §1º As inscrições serão gratuitas e realizadas até o dia 15 de
Julho de 2012.
Parágrafo §2º Ao inscrever o vídeo para a mostra, o realizador audiovisual
declara e garante expressamente ser proprietário ou possuidor de todos os
direitos autorais necessários para a exibição.
Parágrafo §3º A falta de algum dos itens mencionados no parágrafo anterior
impedirá a inscrição do mesmo.
Parágrafo §4º Os dvds não serão devolvidos e serão incorporados ao
acervo da Mostra.
Art. 5º Serão formadas três bancas avaliadoras divididas da seguinte
forma:
a) Comissão de Triagem
b) Comissão Técnica
c) Comissão Doutrinária

Parágrafo §1º A Comissão de Triagem tem por finalidade verificar se a
postagem foi dentro do prazo estipulado e se todos os itens do regimento
foram obedecidos.
a) A comissão de Triagem irá separar os vídeos por categorias, que
serão encaminhados para a Comissão Técnica;
b) A comissão de Triagem poderá alterar a categoria do vídeo, desde
que haja o consentimento do realizador audiovisual.

Parágrafo §2º A Comissão Técnica tem por finalidade avaliar se os vídeos
possuem qualidade técnica de imagem e som suficientes para a sua
projeção.
Parágrafo §3º A Comissão Doutrinária tem por finalidade avaliar se os
vídeos recebidos contemplam a temática do evento.

Parágrafo §4º As três fases são eliminatórias e será justificado pelo
presidente de cada Comissão o motivo da eliminação antes do resultado
oficial.
Goiânia, Maio de 2012.
Núcleo de Audiovisual Espírita
www.audiovisualespirita.org/

