
International Uranium Film Festival
Festival Internacional de Filmes sobre Energia Nuclear e Radioatividade

REGULAMENTO

Apresentação
 
O International Uranium Film Festival é o primeiro festival de cinema no mundo dedicado a 
filmes sobre todos os aspectos nucleares & atômicos: energia & usinas nucleares; 
combustível nuclear; armas & bombas atômicas; armas de urânio; mineração e prospecção 
de urânio e outros minerais radioativos; acidentes nucleares e radiológicos; populações do 
entorno de instalações ou projetos da indústria nuclear; ciência & medicina nuclear; 
irradiação de alimentos; lixo radioativo, etc. O International Uranium Film Festival é um 
espaço artístico-cultural que lança luz sobre todas as questões nucleares. O Festival é a casa 
dos “cineastas atômicos” e valoriza o trabalho de quem já faz “filmes nucleares” e estimula 
novas produções. O Festival foi inaugurado em 2011, com sede na Cidade do Rio de Janeiro 
e após a sua edição anual nesta cidade, realiza mostras itinerantes no Brasil e no Exterior. 

Tipo de Festival 
Competitivo

Categorias
Competitiva: 
Curta metragem: até 40 min. 
Longa metragem: mais de 40 min. 

Não Competitiva: 
Image Film: produções de empresas ou organizações que trabalham com a temática nuclear.

Condições para Participação 
1. Filmes de todos os gêneros (documentário, ficção, animação, video arte, entre outros), 
produções nacionais ou internacionais, com qualquer tempo de duração, que contenham 
algum tipo de relação com as questões nucleares ou atômicas. 
2. Produções realizadas em qualquer período, sem restrições à data de produção. 
3. Não há limite de obras a serem inscritas por realizador ou produtor. 
4. Novas edições de obras inscritas em edições anteriores também são aceitas.

Inscrição 
1. A inscrição é gratuita e está aberta durante todo o ano.
2. O filme pode ser enviado por email info@uraniumfilmfestival.org com o envio do link 
para download do filme em MP4 ou MOV ou via postal (endereço abaixo) com envio de 
duas cópias do filme em DVD (all region). É importante enviar junto com o filme, a ficha 
de inscrição preenchida e devidamente assinada.
3. Além do filme e do formulário de inscrição, por favor, envie:
- Pelo menos 03 fotos da obra e 02 fotos do diretor com alta qualidade para impressão.
- Material promocional, site do filme e link do trailer (opcional).
- Lista de diálogo do filme (com time code), caso houver.
- Caso o filme seja legendado, enviar uma versão sem legenda e uma versão com legenda.
4. As despesas de envio são a cargo dos participantes. Estes materiais não serão devolvidos. 
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5. É de única e absoluta responsabilidade da empresa ou pessoa responsável pela inscrição 
de um filme a obtenção de todos os documentos de cessão de direitos autorais, direitos de 
imagem ou quaisquer outras cessões necessárias à realização e exibição da obra.
6. Caso a inscrição não seja feita online, a ficha de inscrição e todos os materiais devem ser 
enviados para o endereço indicado no final deste Regulamento. 
 
Seleção 
1. Não há um número pré definido de produções a serem selecionadas. Os títulos 
selecionados serão oficialmente comunicados aos produtores ou responsáveis pela 
inscrição. 
2. A divulgação pública e oficial da relação de títulos selecionados para o festival é 
exclusiva da organização do International Uranium Film Festival. 
3. Os custos de envio das cópias de exibição deverão ser pagos pelo remetente. 

Premiação
1. O Júri Oficial premiará com o troféu Oscar Amarelo/Yellow Oscar o melhor longa-
metragem (a partir de 40 minutos) e melhor curta-metragem (até 40 minutos).
2. Poderão ser outorgados prêmios especiais, conforme a decisão dos jurados. 
3. O evento está aberto para parcerias que resultam em diferentes prêmios a serem 
anunciados durante a cerimônia de premiação do Festival.

Direitos
1. As fotografias e conteúdos da ficha de inscrição poderão ser reproduzidos pela imprensa 
e no material promocional do International Uranium Film Festival, bem como serem 
tornadas públicas na página do Festival na internet. 
2. Para efeitos de divulgação, a empresa produtora ou pessoa responsável pela inscrição de 
um título selecionado autoriza a transmissão de no máximo10% da duração total do filme e 
em nenhum caso exceder a 3 minutos de duração desta obra, em canais de televisão aberta 
ou fechada, telefonia móvel e/ou internet para divulgação do evento. 
3. O International Uranium Film Festival estende a sua atividade de divulgação do cinema 
nuclear & atômico para além das datas do Festival no Rio de Janeiro, organizando exibições 
não comerciais em diversas localidades. Os filmes somente serão exibidos em projeções 
públicas sem fins lucrativos e com a comunicação e autorização prévia aos responsáveis 
pela obra.

Disposição final 
1. O International Uranium Film Festival pode abrir exceções em relação ao disposto no 
presente Regulamento, sem prejuízo ou favorecimento de qualquer participante ou filme.
2. Ao submeter uma inscrição, o participante concorda com o disposto no presente 
Regulamento.
3. Os casos omissos serão resolvidos pela Organização do International Uranium Film 
Festival.

Lista de material para ser enviado por email e/ou via postal:
- Link para download do filme em MP4 ou MOV e/ou 02 DVDs (all region).
- Ficha de inscrição preenchida e assinada (opção impressa, via postal ou em pdf  via 
email). Com o objetivo de facilitar a produção do catálogo do Festival, solicitamos também 
a gentileza de enviar a ficha de inscrição preenchida, mas não assinada, em formato "doc", 
por email. 
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- Pelo menos 03 fotos da obra e 02 fotos do diretor em jpg e com alta qualidade para 
impressão.
- Material de divulgação, site do filme e link do trailer, quando houver.
- Caso o filme seja legendado, enviar uma versão sem legenda e uma versão legendada.
- Lista de diálogos com time code, quando houver (enviar somente por email).

Atenção: Os DVDs devem ser enviados via postal com a inscrição “Sem Valor Comercial. 
Para Fins Culturais”. No caso de DVD’s enviados fora do Brasil, certifique-se do serviço a 
utilizar, para que seja evitado o pagamento de taxas alfandegárias, por parte da Organização 
do Festival.

Endereço para envio de material: 
info@uraniumfilmfestival.org
Ou
Uranium Film Festival
A/C. Márcia Gomes de Oliveira
Rua Monte Alegre, 356/301 
Santa Teresa 
Rio de Janeiro/RJ 
CEP 20.240-190 
Brasil 
 
Realização
Arquivo Amarelo 
CNPJ 14.798.860/0001-27 
Associação cultural sem fins lucrativos,
registrada na Agência Nacional de Cinema e no Ministério da Justiça do Brasil.

Rua Monte Alegre, 356/301 
Santa Teresa 
Rio de Janeiro/RJ 
CEP 20.240-190 
Telefones: 55 (21)  2507 6704  |  97207 6704
Site: www.uraniumfilmfestival.org
Email: info@uraniumfilmfestival.org
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