IV FRONTEIRA – FESTIVAL INTERNACIONAL DO FILME
DOCUMENTÁRIO E EXPERIMENTAL
REGULAMENTO 2018

1. DISPOSIÇÕES GERAIS / INTRODUÇÃO
1.1 O FRONTEIRA tem como objetivo a difusão e a reflexão do cinema documental,
experimental e de todo aquele que desafia os limites do gênero, propondo novos modos
de percepção e apreensão do mundo, entendendo o cinema como prática política e
artística.
1.2 A quarta edição do FRONTEIRA – Festival Internacional do Filme Documentário e
Experimental acontecerá entre os dias 12 a 21 de abril de 2018 na cidade de Goiânia,
Goiás, Brasil, quando ocorrem as exibições de suas mostras competitivas e mostras
especiais.
2. INSCRIÇÃO
2.1 As inscrições dos filmes deverão ser feitas pelo endereço www.fronteirafestival.com por
meio do formulário de inscrição. As mostras competitivas de curta e longa metragem, bem
como neste ano, a mostra “Cadmo e o Dragão” (dedicada a filmes realizados em Goiás)
receberão inscrições para filmes entre os dias 26 de outubro de 2017 e 04 de janeiro de
2018.
2.2 Para a Mostra Competitiva Internacional de Curtas-metragens serão aceitos filmes com
duração de até 59 minutos e para a Mostra Competitiva Internacional de Longasmetragens filmes a partir de 60 minutos de duração.
2.3 Concorrem nas Mostras Competitivas Internacionais de Curtas e Longas-metragens filmes
nacionais e internacionais.
2.4 Para a Mostra “Cadmo e o Dragão”, de caráter não competitivo, serão selecionados filmes
realizados em Goiás.
2.5 As obras inscritas deverão ter sido realizadas a partir de janeiro de 2017.
2.6 Cada realizador poderá inscrever quantos filmes desejar, desde que estejam de acordo
com o regulamento do Festival.
2.7 Todos os filmes devem ser enviados, preferencialmente, através de link privado para
visualização no Vimeo, Youtube ou demais plataformas de vídeo, com senha e disponíveis
para download, devendo permanecer ativos pelo menos até 20 de fevereiro de 2018.

2.8 Filmes não falados em português devem ser enviados com legendas em inglês ou
português.
2.9 Para fins de inscrições, serão aceitas versões work-in-progress dos filmes.

2.10 Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição e não será paga nenhuma taxa de exibição
para os filmes selecionados.
2.11 Também serão aceitas
https://filmfreeway.com/
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3. SELEÇÃO
3.1 Todas as obras inscritas serão submetidas a uma seleção preliminar, a cargo de uma
comissão de curadoria responsável pela escolha dos filmes tanto das Mostras Competitivas
Internacionais de Curtas e Longas-metragens quanto da “Cadmo e o Dragão”.
3.2 A comissão de curadoria responsável pela escolha dos filmes é definida pela Direção
Artística do Fronteira.
3.3 Os filmes inscritos poderão ainda integrar mostras de caráter não-competitivo dentro da
programação do Festival.
3.4 A seleção oficial das Mostras Competitivas Internacionais de Curtas e Longas-metragens
será divulgada até o dia 05 março de 2018, data que pode ser prorrogada a critério da
organização do evento.
3.5 As cópias de exibição dos filmes devem ser enviadas juntamente com material de
divulgação, (como cartazes, postais, presskit e etc) até 10 de março de 2018.
3.6 Os responsáveis pelos filmes selecionados produzidos em língua estrangeira deverão
enviar até 10 de março de 2018 cópia de exibição legendada em inglês ou português e
enviar em separado legendas em formato .srt ou .html (FCP) em inglês ou português.
3.7 Realizadores com filmes selecionados deverão encaminhar à produção do Festival, via email, ficha técnica, sinopse e fotos do filme até a dia 10 de março. Caso não sejam
enviados os materiais até esta data, o festival poderá buscar essas informações em outras
fontes.
4. PREMIAÇÃO
4.1 Será concedido o Troféu Fronteira para as seguintes categorias:
Longa-metragem

•
•
•

Melhor Filme - Júri Oficial.
Prêmio Especial do Júri - Júri Oficial.
Melhor Filme - Júri Popular.

Curta-metragem
• Melhor Filme - Júri Oficial.
• Prêmio Especial do Júri - Júri Oficial.
• Melhor Filme - Júri Popular.
4.2 Menções honrosas ficarão a critério dos júris de premiação.
4.3 Não haverá premiação em dinheiro ou bens para os filmes premiados.
5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 O realizador da obra inscrita declara, para fins de seleção, que detém poderes para
inscrevê-la e permitir sua exibição, sendo o único e exclusivo responsável pela
regularização dos direitos de autor e conexos, direitos de imagem, direitos da propriedade
industrial e de programas de computador, concernentes a obras intelectuais, de qualquer
natureza, interpretações artísticas, interpretações e execuções musicais, assim como
imagens, incluídas ou sincronizadas no(s) filme(s) apresentado(s), eximindo o Festival de
qualquer reivindicação a esse respeito.
5.2 Caso haja questionamentos de terceiros a respeito dos direitos de exibição das obras pelo
Festival, o realizador se compromete a prestar ao Festival assistência necessária para
ratificar e assegurar a permissão de exibição que é concedida através do presente
regulamento.
5.3 Uma vez inscritos e selecionados os filmes não poderão ser retirados da programação do
festival.
5.4 Estão impedidos de inscrever obras no festival os membros da comissão julgadora,
incluindo seus cônjuges ou parceiros em união estável, ascendentes, descendentes e
colaterais, consanguíneos ou afins, até o segundo grau de parentesco.
5.5 A organização do Festival não se responsabiliza por devoluções, extravios e outras
despesas decorrentes do envio dos materiais de inscrição.
5.6 Ao inscrever a(s) obra(s) no Festival o proponente isenta o festival do pagamento de taxas
e demais ônus referentes aos direitos de exibição da(s) mesma(s).
5.7 Fica reservado ao Festival o direito de, caso necessário, extrair frames dos filmes ou
imagens as quais tiver acesso, para utilização no catálogo e demais materiais de
divulgação.

5.8 Ao se inscrever para o Festival, o realizador disponibilizará o trailer da obra, caso houver,
ou autorizará a edição de um trecho de até 2 minutos do filme para fins de divulgação
dentro do site e em programas de TV sobre o festival.
5.9 O realizador da obra receberá uma mensagem, através de correio eletrônico,confirmando
sua inscrição em até dois dias úteis. Caso o realizador não receba confirmação, deverá
entrar em contato com a produção através dos endereços que constam ao final deste
regulamento.
5.10 O festival não retirará nenhum tipo material, filme ou documento da agência dos
Correios, mediante pagamento ou reembolso de devolução, bem como não efetuará
qualquer reembolso ou indenizará a postagem das cópias de inscrição.
5.11 Os casos omissos serão resolvidos pela organização do Festival, que se manifestará acerca
da questão.
5.12 A inscrição do filme implica conhecimento integral e aceitação de todos os termos deste
regulamento.
5.13

O presente regulamento entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Goiânia, 26 de outubro de 2017.

FRONTEIRA – INTERNATIONAL DOCUMENTARY AND EXPERIMENTAL FILM FESTIVAL
2018 REGULATION
1. GENERAL RULES / INTRODUCTION
1.1 FRONTEIRA has as its objective the diffusion and reflection of documentaries, experimental
films and all those films that defy the limits of genre and propose new manners of perception
and apprehension of the world, understanding cinema as a political and artistic practice.
1.2 FRONTEIRA’s fourth edition will be held in Goiânia, Goiás, Brazil from abril 12 to 21, 2018,
helding the main retrospective, competition sections, special screenings, Filmmaker on Border
Programme, Cadmo and the Dragon section, within debates, masterclasses and workshops.
2. SUBMISSIONS
2.1 Film submissions shall be registered at www.fronteirafestival.com using the entry form,
between October 26, 2017 and January 04, 2018.

2.2 The International Competition for Shorts will accept films with a maximum of 59 minutes
of duration and the International Competition for Features, films with a minimum of 60
minutes of duration.
2.3 National and international films compete in the International Competition for short and
feature films.
2.4 The films must have been produced after January 2017.
2.5 Each filmmaker can submit as many films as wanted, as long as they are in accordance to
the Festival regulations.
2.6 All films shall be sent using private links for visualization onYoutube, Vimeo, or any other
platform, with their passwords, available for download, and activated for viewing until
February 20, 2018.
2.7 Films not spoken in Portuguese shall be sent with subtitles in English or Portuguese.
2.8 For submissions, work-in-progress version of the films will be accepted.
2.9 There will be no submission charges.
2.10 Submissions will also be accepted by the Filmm Free Way platform, at
https://filmfreeway.com/
3. SELECTION
3.1 All works will be submitted to a preliminary selection, under the responsibility of a
commission in charge of choosing the films for the Short and Feature Films
International Competition.
3.2 The Selection Commission is chosen by the Artistic Direction of the Festival.
3.3 Submitted films may participate on non-competitive sessions, within the Festival program.
3.4 The official selection of the In Competitive Sections will be presented on march 16, 2018,
which might be extended according to the criteria of the Festival’s organization.
3.5 The selected films should send their exhibition copies and other materials (poster,
postcards, presskit, etc.) until March 05, 2018.
3.6 Those responsible for the selected films produced in foreign language must send the
exhibition copy subtitled in English or Portuguese, and send separately subtitles in .srt or .html
(FCP) format, in English or Portuguese, until March 05, 2018.

3.7 Filmmakers with selected films must forward the technical details, synopsis and photos of
the film via e-mail to the Festival production until february 20, 2018. In case this information is
not sent until that date, the Festival may look for information elsewhere.
4. AWARDS
4.1 The Fronteira Award will be given to the following categories:
Feature Film
Best Film - Official Jury.
Special Jury Prize - Official Jury.
Best Film - Popular Jury.
Short Film
Best Film - Official Jury.
Special Jury Prize - Official Jury.
Best Film - Popular Jury.
4.2 Honourable Mentions will happen at the discretion of the juries.
4.3 The organization may distribute awards from partners and sponsors. This information will
be available on the website in the near future.
4.4 There will be no cash or goods distributed to awarded films.
5. FINAL DISPOSITIONS
5.1 The filmmaker states in this document, for selection purposes, that they hold dues to
submit and authorize the exhibition of the work, being the only and exclusive responsible for
the regulation of the copyrights and related rights, image rights, industrial property rights and
computer program rights, concerning intellectual works of any nature, artistic interpretations,
musical interpretations and performances, as well as images, included or synchronized in the
film(s) presented, exempting the Festival of any claims arising in that manner.
5.2 If there are third-party questionings about the exhibition rights of the work by the Festival,
the filmmaker agrees to provide the Festival with the assistance necessary to ratify and ensure
the exhibition rights granted by this regulation.
5.3 Once submitted and selected, the films cannot be withdrawn from the programme of the
festival.
5.4 The members of the jury are forbidden to submit their works to the festival, including their
spouses or partners in stable relationships, ascendants, descendants and relatives, by blood or
the like, to the second degree of kinship.

5.5 The Festival organization is not responsible for devolutions, losses and other expenses
arising from sending submission materials.
5.6 By submitting the work(s) to the Festival, the proponent exempts the festival from the
payment of fees and other charges referring to their exhibition rights.
5.7 The Festival reserves the right, whenever necessary, to extract frames from the films or
images it has access to, to use in the catalogue and other promotional material of the Festival.
5.8 By submitting to the Festival, the filmmaker will make the trailer of the work available,
when there is one, or will authorize the edition of an extract of up to 2 minutes of the film for
promotion purposes on the website and in TV programs about the festival.
5.9 The filmmaker will receive a message, through electronic mail, confirming their submission
in two working days. If the filmmaker does not receive this confirmation, they shall contact the
production through the addresses in the end of this regulation.
5.10 The Festival will not withdraw any material, film or document from the Post Office,
presenting payments or reimbursement of devolution, as well as it will not make any
reimbursement or postage indemnification of the submission copies.
5.11 The cases not covered herein will be solved by the organization of the Festival, which will
manifest itself on the issue.
5.12 The submission of the film implies full knowledge and acceptance of every item of the
present regulation.
5.13 The present regulation shall enter into force on the date of its publication.

Goiania, October 26, 2018

