
DISPOSIÇÕES GERAIS

O 8º Olhar de Cinema – Festi val Internacional de Curiti ba é realizado pela produtora Grafo Audiovi-
sual -ME. O Festi val acontecerá na cidade de Curiti ba, de 5 a 13 de junho de 2019.
As inscrições para o festi val estão abertas para fi lmes de todas as ti pologias e gêneros. Os fi lmes se-
lecionados serão exibidos nos seguintes formatos: DCP ou arquivo ProRes 4:4:2.

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

Só serão aceitas as inscrições de fi lmes inéditos ou que tenham sido exibidos publicamente a parti r 
de abril de 2018.
É preferível estreia brasileira para os curtas-metragens e longas-metragens.
O festi val se reserva o direito de convidar fi lmes não inéditos para compor qualquer mostra do fes-
ti val.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser feitas pelos realizadores, produtores ou representantes legais dos fi lmes no 
endereço olhardecinema.com.br, por meio do Formulário de Inscrição, entre os dias 7 de janeiro e 
8 de março de 2019.
Os fi lmes devem ser enviados somente por link privado, devendo a senha ser manti da a mesma até 
o dia 13 de maio de 2019.
Todos os fi lmes devem ser enviados com legendas em inglês ou português quando não falados em 
português.
Para fi ns de inscrição, será aceita versão work-in-progress do fi lme.

SELEÇÃO

As cópias de exibição deverão chegar ao festi val até o dia 24 de maio de 2019 e permanecer até, no 
mínimo, dia 13 de junho de 2019.
O festi val se responsabiliza apenas pelas despesas com o transporte das cópias dos fi lmes selecio-
nados, excluindo qualquer despesa adicional por impostos aduaneiros ou de outro ti po no país de 
origem do fi lme.

PREMIAÇÃO

Todos os prêmios ofi ciais e de parceiros concedidos pelo festi val podem ser encontrados em nosso 
site no menu O Festi val --> Prêmios.
A organização poderá adicionar prêmios decorrentes de novas parcerias e essas informações estarão 
disponibilizadas posteriormente no site ofi cial do festi val.



TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS

A pessoa física ou jurídica ao inscrever um filme por este meio declara que está autorizada a compro-
meter o filme em exibições e compreende e aceita estes termos e regulamento.
A seleção oficial será anunciada para o público e imprensa até o dia 14 de maio de 2019.
O responsável pela inscrição deverá indenizar e isentar o Olhar de Cinema – Festival Internacional 
de Curitiba contra todas e quaisquer reivindicações, responsabilidades, perdas, danos e despesas 
(incluindo, mas não limitado a honorários advocatícios e custos de tribunal) que pode ser efetuado 
por motivo de qualquer reclamação envolvendo direitos autorais, marcas, créditos, publicidade, exi-
bição, perda ou dano aos vídeos de seleção inscritos.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos não previstos por este regulamento serão analisados pela comissão organizadora do festi-
val, sendo sua decisão soberana. 
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