
 

 

 

 

 

Regulamento da Mostra Cascavelense de Cinema Infantojuvenil - MOCIN 

  
Art. 1º - Da Mostra  

§1º O objetivo da mostra é exibir filmes voltados ao público infantojuvenil como um recurso 

artístico-cultural, didático e lúdico, possibilitando seu acesso à comunidade em geral. 

§2º A Mostra acontecerá em Cascavel - PR, em diversas localidades da cidade para toda a 

comunidade. Esta edição será realizada pela Secretaria de Cultura e Esporte de Cascavel, 

integrando o X Festival de Cinema de Cascavel. 

 

 Art. 2º - Inscrições 

A inscrição é gratuita e aberta a filmes de curta-metragem direcionados ao público 

infantojuvenil. As produções devem ter sido realizadas por brasileiros (ou radicados no Brasil) e 

lançados a partir de 2015; 

  

§1º - As inscrições serão realizadas em formulário próprio, que devem ser enviados para o e-

mail mostrainfantilcascavel@gmail.com, disponíveis para download no site da Secretaria 

Municipal de Esporte e Cultura de Cascavel - Paraná, no seguinte endereço: 

https://www.culturacascavel.com/festival-10-festival-de-cinema-de-c 

 

§2º - O filme poderá ser enviado em pen drive, com edição final exportada para arquivo em alta 

definição — ficheiro mp4/mov para o seguinte endereço: 

Centro Cultural Gilberto Mayer - Rua Duque de Caxias nº 379, Centro 85.801-100 Cascavel, 

Paraná, Brasil. 

Ou ainda em arquivo através de sites como wetransfer.com ou Google Drive para o e-mail: 

mostrainfantilcascavel@gmail.com 

 

§3º - Enviar material gráfico digital, fotos/ou imagens de divulgação com boa resolução para o 

e-mail da mostra. As inscrições serão confirmadas por e-mail após o recebimento do material. 

O prazo para inscrição e entrega do material é de 18 de fevereiro de 2018 a 18 de março de 

2018; 

 

§4º - Poderão participar longas-metragens, porém sem disputar a premiação. Receberá, 

contudo certificado de participação e ampla divulgação da assessoria de imprensa da Secretaria 

e mídia local, como dos outros participantes. 

 

§5º Solicitamos atenção para com as questões da acessibilidade, observando a contemplar as 

pessoas com deficiência, nos termos da legislação específica: Lei de Acessibilidade, nº 10.098 de 

2000, Decreto Federal nº 5.296 de 2004, a Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146 de 2015 e Decreto 

Federal nº 5. 626 de 2005; com recursos de acessibilidade, audiodescrição, legendas e LIBRAS. 
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Art. 3º - Da Premiação 

A MOCIN - Mostra Cascavelense de Cinema Infantojuvenil oferecerá dois (02) prêmios-aquisição 

para os melhores filmes, incluindo certificado. Para os demais selecionados serão oferecidos 

certificados de participação. 

§1º - Os dois (2) prêmios serão atribuídos aos dois melhores filmes escolhidos pelo júri, sendo 

uma para cada categoria: ficção e animação; 

 

§2º - Cada prêmio-aquisição corresponde à aquisição de 50 filmes ao valor de R$ 30,00 (trinta 

reais), em formato DVD. 

 

§3º - O julgamento dos filmes será realizado por banca especializada até o dia 29 de março de 

2018 com decisão soberana do júri, composto por até 4 (quatro) convidados. 

 

§3º - O júri tomará como critérios de avaliação: Qualidade Técnico-artística do Roteiro, Direção, 

Arte e Fotografia, Criatividade, Edição, Trilha Sonora e Canção Original, Edição de Efeitos 

Sonoros e Mixagem de Som e Aspectos Lúdicos da obra. 

  

§4º - A publicação dos resultados será no dia 30 de março de 2018 via site do evento e a 

premiação será realizada no encerramento do X Festival de Cinema de Cascavel e da Mostra de 

Cinema de Cascavel, no dia 08 de abril, às 20 horas, no Teatro Municipal Sefrin Filho. 

 

§5º - Os filmes adquiridos serão destinados às Instituições de Ensino Público, Projetos Sociais e 

Secretaria de Cultura e Esporte de Cascavel – PR. 

 

Art. 4º - Disposições Gerais 

 

§1º - O participante declara expressamente possuir todos os direitos contidos no vídeo, de 

imagem e som entregues, sendo o único e exclusivo responsável por estes conteúdos, 

garantindo que possui todas as licenças necessárias, autorizações e direitos para utilizar toda e 

qualquer propriedade intelectual de terceiros, estando a organização da MOCIN e a Secretaria 

Municipal de Cultura e Esporte de Cascavel isentos de qualquer responsabilidade; 

 

§2º - Não é permitida a utilização, sem autorização dos autores e/ou detentores dos direitos, 

de qualquer material de outrem, protegido pelas leis nacionais e internacionais de copyright; 

 

§3º - As eventuais infrações serão de exclusiva responsabilidade dos componentes das equipes 

que derem causa ao ato infracional; 

 

§4º - O Comitê Organizador reserva-se no direito de exibição, divulgação, compilação e 

distribuição de todos os filmes que lhe forem entregues no âmbito da Mostra, em quaisquer 

formatos e suportes, a título gratuito e de fomento, dando o devido crédito. 

 



 

 

§5º - O concorrente cederá seu filme para exibição exclusiva desta Mostra e posteriormente 

sem exclusividade ou fins lucrativos para exibições futuras realizadas pela Secretaria Municipal 

de Cultura e Esporte de Cascavel e organização da MOCIN. 

 

§6º - Materiais impressos, fotos e trechos dos filmes inscritos e selecionados poderão ser usados 

pela organização do evento para divulgação da Mostra nos meios de comunicação. 

 

§7º – A inscrição na MOCIN - Mostra Cascavelense de Cinema Infantojuvenil implica na aceitação 

dos participantes de todas as condições expostas neste regulamento. 

 

§8º – Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da Mostra. 

 

 

Cascavel, 19 de fevereiro de 2018 

 

 

COMISSÃO DO X FESTIVAL DE CINEMA DE CASCAVEL 


