
 

Informações e regulamento: http://secespcascavel.com/ii-desafio-cine-100/ - Contato: (45) 
3902-1865 - E-mail: desafiocine100@gmail.com 

 

  

DO OBJETO 
 

Art.1º O  é um evento cinematográfico realizado em Cascavel – PR 
onde os participantes terão 100 HORAS para a execução de obra audiovisual completa 
(em qualquer formato desde que respeitadas as especificações de exportação), que 
consiste na elaboração de roteiro, pré-produção, produção, pós-produção e finalização. 
 

DA ORGANIZAÇÃO 
 

Art.2º O  é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e 
Esportes. 
 

DAS INSCRIÇÕES 
 

Art.3º As inscrições serão realizadas entre os dias 19 de fevereiro de 2019 e 28 de março 
de 2019, em formulário próprio disponível para download no endereço 
http://secespcascavel.com/ii-desafio-cine-100/ e enviadas para o e-mail 
desafiocine100@gmail.com;  
 
Art.4º Serão duas categorias: PROFISSIONAL e AMADOR. 
 

Art.5º Todas as inscrições serão gratuitas. 
 

Art.6º A equipe deverá dispor no máximo 12 (doze) participantes nomeando seu 
representante legal ou responsável, não sendo permitida a inclusão de novos 
participantes após a inscrição. O Representante deve ser maior de idade. 
 

Art.7º As equipes deverão ser formadas por membros maiores de idade. Em caso de 
menores, será necessária autorização do responsável legal. 
 

DO FUNCIONAMENTO 
 

Art.8º O  acontecerá entre os dias 14 de abril de 2019 a 28 de abril 
de 2019, sendo considerados desde os dias de execução do filme até a premiação final. 
 

Art.9º As limitações diegéticas serão sorteadas no dia 18 de abril de 2019, às 14 horas, 
no hall do Teatro Municipal de Cascavel Sefrin Filho em cerimônia pública e aberta, com 
transmissão ao vivo pela internet em evento público. 
 

Art.10 A partir desse horário iniciará a contagem regressiva das 100 horas para execução 
do desafio. 
 

Art.11 Os termos das limitações serão individuais a cada equipe e está descartada, por 
qualquer motivo, técnico ou não, a troca ou substituição das limitações sorteadas neste 
dia. 
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Art.12 Ao longo de todo o período de realização do desafio haverá consultoria 
especializada via internet das 9 horas às 17 horas no endereço 
desafiocine100@gmail.com ou no telefone (045) 3902-1865. 
 

Art.13 O prazo final para a entrega do material finalizado será no dia 22 de abril de 2019, 
impreterivelmente às 18 horas, no hall do Teatro Municipal de Cascavel Sefrin Filho ou 
como relatado no Art. 23 b. 
 

Art. 14 O filme finalizado deverá ser entregue em pen drive no formato .mp4 / MOV ou 
como relatado no Art. 23 b. 
 

Art.15 O não cumprimento do prazo implicará em desclassificação imediata sem direito 
a recurso. 
 

Art.16 A não entrega do material finalizado nas normas deste regulamento implicará 
em desclassificação imediata sem direito a recurso. 
 

Art.17 A homologação do material das equipes participantes será divulgada no dia 04 
de abril de 2019 na internet e em edital afixado nas dependências do Teatro Municipal 
de Cascavel Sefrin Filho. 
 

Art.18 O julgamento dos filmes será realizado por banca especializada durante os dias 
22 a 28 de abril de 2019 com decisão soberana do júri. 
 

Art.19 O resultado com identificação dos ganhadores e a premiação em ambas as 
categorias com a classificação em cada área, serão realizados em cerimônia pública no 
encerramento do II , no dia 28 de abril de 2019, às 20 horas, no 
Teatro Municipal. 
 

Art.20 A comissão organizadora se reserva ao direito de escolher os locais de exibição 
dos filmes concorrentes, conforme classificação indicativa. 
 

DAS IMPOSIÇÕES DIEGÉTICAS 
 

Art.21 Cada equipe receberá DUAS LIMITAÇÕES DIEGÉTICAS DE ROTEIRO, uma SONORA 
e uma VISUAL. As limitações, visual e de áudio, deverão estar presentes em evidência 
no curta, acoplando-se ao roteiro de maneira criativa, descartando-se o uso de 
aparições no fundo da cena ou substituições por metáforas ou citações. O 
descumprimento de uma ou das duas limitações resultará em desclassificação 
automática sem direito a 
recurso. 
 

DOS DEVERES DO CONCORRENTE 
 
Art.22 Somente as equipes cujas inscrições forem realizadas dentro do prazo e validadas 
pelo Comitê Organizador poderão participar da competição. 
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Art.23 Apenas serão admitidos na competição oficial os filmes que preencham 
integralmente os seguintes requisitos: 
 
a) pré-produção, escrita, produção, filmagens e montagem integralmente efetuadas nas 
100 horas transcorridas entre as 14 horas do dia 18 de abril de 2019 e 18 horas do dia 
22 de abril de 2019; 
 

b) Entrega do filme no Teatro Municipal de Cascavel Sefrin Filho, rua Rio de Janeiro nº 
905 CEP 8580130 Cascavel-PR, ou pelo e-mail do evento desafiocine100@gmail.com 
enviado através de plataformas de transferência confiáveis como Wetransfer ou Google 
Drive, impreterivelmente até às 18 horas do dia 22 de abril de 2019; 
 

c) Argumento coerente com as limitações sorteadas; 
 

d) Cumprimento de todas as normas relativas aos direitos de autor, nos termos dos Art. 
27a 33 deste Regulamento; 
 

e) Duração mínima de 02 minutos e máxima de 10 minutos; 
 

f) Edição final exportada para arquivo em alta definição — ficheiro MP4/MOV, norma 
H.264, formato preferencial 1080/25p (1920x1080) ou 720/25p (1280x720); Em 
entregas presenciais, o arquivo deverá ser entregue em um pen drive . 
 

g) Entrega da Declaração de Autorização de exibição pública devidamente preenchida e 
assinada por todos os componentes da equipe (documento será fornecido pelo Comitê 
Organizador do Desafio Cine 100 no dia 18 de abril de 2019, por ocasião do sorteio das 
limitações); 
 

h) Ficha técnica devidamente preenchida no site eletrônico do Desafio Cine 100: 
http://secespcascavel.com/ii-desafio-cine-100/ 
 

i) A responsabilidade pela entrega e funcionamento dos arquivos e envios é 
inteiramente do concorrente. 
 

j) Em caso de filmes com caracteres ou falas em línguas que não a portuguesa, é dever 
do candidato enviar o filme devidamente legendado para apreciação e 
julgamento. 
 

Art.24 Sem prejuízo do disposto nos itens seguintes, os filmes que não preencham todos 
os requisitos serão excluídos da competição oficial; 
 

Art.25 O Comitê Organizador do Desafio Cine 100 reserva-se o direito de excluir filmes 
da competição, ainda que tenham sido exibidos, se, até a decisão final do Júri, verificar- 
se que não foram integralmente atendidos os requisitos definidos nos Art 6, 7 e 20 a 22; 
 
Art.26 Os filmes entregues após a hora referida na alínea “b” do item 23 não serão 
exibidos nem integrarão a competição oficial, mas farão parte do arquivo do Desafio 
Cine 100; 
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Art.27 Cada equipe deve possuir em seu acervo de imagens brutas elementos de data e 
horário da gravação (claquete) que poderão ser solicitados pela comissão de júri e 
organização do Desafio Cine 100, caso se faça necessário. 
 

DOS DIREITOS DE AUTOR 
 

Art.28 Os direitos de autor dos filmes produzidos durante o DESAFIO CINE100 
pertencem aos seus autores; 
 

Art.29 As ideias, imagens e registros sonoros utilizados pelas equipes nos filmes deverão 
ser originais e respeitar os direitos de autor, em conformidade com a legislação 
brasileira e internacional; 
 

Art.30 O participante declara expressamente possuir todos os direitos contidos no 
vídeo, de imagem e sons entregues, sendo o único e exclusivo responsável por estes 
conteúdos, garantindo que possui todas as necessárias licenças, autorizações, direitos 
para utilizar toda e qualquer propriedade intelectual de terceiros, estando o DESAFIO 
CINE100 e o Comitê Organizador isentos de qualquer responsabilidade; 
 

Art. 31 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; 
 

Art.32 As eventuais infrações serão da exclusiva responsabilidade dos componentes das 
equipes que derem causa ao ato infracional; 
 

Art.33 O Comitê Organizador reserva-se o direito de exibição, divulgação, compilação e 
distribuição de todos os filmes que lhe forem entregues no âmbito do DESAFIO CINE100, 
em quaisquer formatos e suportes, a título gratuito e de fomento, dando o devido 
crédito à equipe que o produziu segundo a ficha de inscrição. 
 
Art.34 O concorrente cederá seu curta-metragem para exibição exclusiva no evento 
Desafio Cine100 e posteriormente sem exclusividade ou fins lucrativos para exibições 
futuras realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Esporte de Cascavel e 
divulgação de futuros festivais, dado o devido crédito à equipe que o produziu segundo 
a ficha de inscrição. 
 

Das Premiações e Categorias 
 

Art.35 O Júri será composto por 3 (três) convidados externos especializados. 
 

Art.36 Cada um dos jurados será responsável por um dos critérios abaixo relacionados. 
a) Roteiro e Direção 
 
b) Arte e Fotografia 
 
c) Harmonia técnica e criatividade na aplicação das limitações diegéticas. 
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Art.37 Em caso de empate a maior nota do quesito C será o critério de desempate. 
 

Art.38 Persistindo o empate, o júri reunido pode decidir soberanamente ou solicitar 
auxílio à organização do evento. Em todos os casos, o registro das decisões assim como 
das notas, ficará disponível para conferência e consulta dos concorrentes. 
 

Art.39 A decisão do júri é soberana e a ela não caberá nenhum tipo de recurso. 
 

Art.40 Os prêmios entregues para cada vencedor por categoria serão os seguintes: 
 

CATEGORIA PROFISSIONAL 
1º Lugar: R$ 3.000,00 (Três mil reais) 
2º Lugar: R$ 2.000,00 (Dois mil reais) 
3º Lugar: R$ 1.000,00 (Mil Reais) 
CATEGORIA AMADOR 
1º Lugar: 2.000,00 (Dois mil reais) 
2º Lugar: 1.000,00 (Mil Reais) 
3º Lugar 700,00 (Setecentos reais) 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art.41 A obtenção de autorização para locações em espaços públicos ou privados é de 
inteira responsabilidade das equipes inscritas, podendo a Secretaria Municipal de 
Cultura e Esporte atuar como facilitador, por meio de solicitação prévia que, uma vez 
atendida, deverá ser comunicada a todos os participantes; 
 

Art.42 As equipes inscritas assumem total responsabilidade por aspectos relacionados 
à segurança e seguro-acidentes dos seus componentes e colaboradores, sendo 
responsáveis ainda no que tange ao transporte e locações para as filmagens. 
 

Art.43 As equipes inscritas são responsáveis por todos os custos de pré-produção, 
produção, pós-produção e finalização dos seus filmes. Ficando isentas a Prefeitura 
Municipal e a Secretaria de Cultura e Esporte do Município de Cascavel de quaisquer 
ônus financeiros; 
 

Art.44 A inscrição no 2o. DESAFIO CINE 100 implica a aceitação integral deste 
Regulamento; 
 
Art.45 Os casos não previstos no presente Regulamento serão decididos pelo Comitê 
Organizador do Evento. 
 
Art.46 Qualquer dúvida e/ou situação não prevista no presente Regulamento deverá 
ser submetida, por e-mail, no endereço desafiocine100@gmail.com ou pelo aplicativo 
WhatsApp através do número 45 99977-9759. 
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Art.47 O Comitê Organizador reserva-se o direito de introduzir alterações ao presente 
Regulamento, dando disso amplo conhecimento a todos os representantes das 
equipes inscritas e ao público em geral no site oficial do evento. 


