
Regulamento 

 

1) A quinta edição do Festival Boca do Inferno será realizada em São Paulo 

– SP no segundo semestre de 2018; 

 

2) Os filmes deverão ser enviados entre os dias 12 de junho e 15 de agosto; 

 

3) Os filmes em curta e longa-metragem inscritos no festival devem 

obedecer às seguintes condições: 

- Os filmes devem ter sido finalizados após o dia 01 de julho de 2017; 

- Filmes em curta-metragem devem ter, no máximo, 30 minutos de 

duração; 

- Filmes em longa-metragem devem ter mais de 30 minutos de duração; 

- Filmes estrangeiros devem ser legendados ou falados em inglês ou 

espanhol. 

 

4) Os filmes podem ser enviados em formato digital. O link para download 

ou streaming do filme deve ser enviado, juntamente com o formulário 

assinado, para o e-mail festivalboca@bocadoinferno.com.br; 

 

5) Os filmes enviados serão exibidos de acordo com os recursos disponíveis 

no local da exibição. 

 

6) Preenchendo e assinando o formulário, você reconhece o direito de o 

Festival Boca do Inferno copiar trechos e imagens de qualquer material 

enviado para que sejam utilizados no material de divulgação do evento, 

de forma não-comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulário 

 

Nome: __________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Cidade: __________________ Estado: ________  

CEP: _____________ País: _________________ 

Telefone (s): ____________________ E-mail: __________________________ 

 

Informações sobre o filme 

Título: __________________________________________________________ 

Diretor (a): ______________________________________________________ 

Duração: ________ minutos (incluindo créditos) 

Data de finalização: ________________    País de produção: ______________ 

Sinopse (50 palavras ou menos): _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

O V Festival Boca do Inferno será a primeira apresentação pública do filme? ___ 

Se o filme já foi exibido antes, favor informar onde e quando: 

_______________________________________________________________ 

 

Para envios online: 

URL: _________________________________ Senha: ___________________ 

 

Eu admito ser responsável por todos os direitos autorais, de imagem e trilha 

sonora, e que a exibição não violará ou infringirá quaisquer direitos, incluindo, 

mas não limitados a, música, imagens e conteúdo. Eu concordo que o V Festival 

Boca do Inferno use trechos do filme no Festival ou online para fins promocionais 

e não-comerciais. 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 


