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

FICHA  DE INSCRIÇÃO

Título Original: 

Título em Inglês:

País de Produção: 

Ano de Produção: 

Duração total do filme: 

Idioma Original:

Idioma(s) de Legenda(s):

Direção:

Produção:

Link de divulgação do filme/trailer:

Categoria
[  ] Longa-metragem (mais de 40 min)    [  ] Curta-metragem (até 40 min)

[  ] Documentário   [  ] Ficção    [  ] Experimental     [  ] Animação
[  ] Doc-Ficção    [  ] Vídeo Arte [  ] Clip Musical   [  ] Comédia

[  ] Produção Estudantil 
[  ] Image Film (produção de empresa ou organização que trabalha com a temática nuclear)

Sinopse: 

Breve Biografia do(a) Diretor(a):

A exibição do filme neste Festival será:
[  ] Premiere Mundial     [  ] Premiere Latina       [  ] Premiere Brasileira    [  ] Não se aplica

Festivais em que o filme já participou:

Prêmios do filme:



Nome do responsável pela inscrição:

Endereço para contato:

Telefone:

Email: 

 
Conforme previsto no Regulamento do Festival, esta inscrição automaticamente autoriza a 
exibição do filme no International Uranium Film Festival. Autoriza a veiculação de 
imagens de até 30 segundos, trailer e fotos do filme para divulgação do festival em TV ou 
internet. Autoriza o uso de imagens e informações a respeito do filme na programação e no 
catálogo do Festival e em seu respectivo site. 

Declaro concordar com o Regulamento do International Uranium Film Festival.

Data:

Assinatura:

Endereço para envio de material:
Uranium Film Festival
Rua Monte Alegre 356 / 301
Santa Teresa
Rio de Janeiro / RJ
CEP 20240-194

ATENÇÃO! No envelope por favor coloque: “Sem Valor Comercial. Para Fins Culturais”

Check list:
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).
- 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).


