
REGULAMENTO – FANTASPOA 2016 
 

1 – A décima segunda edição do FANTASPOA – FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA 
FANTÁSTICO DE PORTO ALEGRE será realizada em Porto Alegre – Rio Grande do Sul, entre os 
dias 13 e 29 de maio de 2016. 
 
2 – O principal objetivo do Fantaspoa é oportunizar a exibição e apreciação de filmes de gênero. 
O festival tem o objetivo de:  
a) Criar um fórum cultural multimídia na cidade de Porto Alegre;  
b) promover o cinema brasileiro e estímulo à produção cinematográfica no Brasil;  
c) ser um espaço de divulgação para filmes internacionais inéditos comercialmente.  
 
3 – O comitê de seleção do festival considerará, para as mostras competitivas internacional, 
ibero-americana e de curtas-metragens do XII Fantaspoa, exclusivamente filmes de gênero 
(horror, bizarro, thriller, ficção científica e fantasia).  
 
4 – Requisitos para inscrição de filmes em curta e longa-metragem nas mostras do XII Fantaspoa: 
- Os filmes longa-metragem devem ter no mínimo 50 minutos de duração;  
- Os filmes curta-metragem devem ter no máximo 30 minutos de duração;  
- Os filmes estrangeiros devem ser legendados ou falados em inglês ou espanhol;  
Todos os filmes submetidos devem ter sido concluídos após 1 de janeiro de 2013, e devem ser 
enviados em mídia DVD ou DVD Blu-Ray ou mediante disponibilização de download de arquivo 
de vídeo do filme. 
 
5 – A inscrição de um filme para o XII Fantaspoa pode ser realizada de duas maneiras:  

 Envio de uma cópia física em mídia DVD ou DVD Blu-ray para a Comissão Organizadora 
do festival IMPRETERIVELMENTE até 20 de janeiro de 2016.  

 Disponibilização de uma cópia do filme em internet (em sites que permitam a 
visualização de vídeos via streaming ou mediante disponibilização de download de 
arquivo de vídeo do filme) para a Comissão Organizadora do festival pelos endereços 
eletrônicos fantaspoa@fantaspoa.com (se for longa ou média-metragem) ou 
nicolas@fantaspoa.com (se for curta-metragem) IMPRETERIVELMENTE até 20 de 
janeiro de 2016.  

 
As cópias submetidas fisicamente não serão devolvidas. O endereço para envio é:  
 
FANTASPOA – A/C Joao Fleck 
Rua Dom João VI, 246. Bairro Medianeira.  
CEP: 90660-020  
Porto Alegre – RS – Brasil  
 
No caso de envio internacional, favor escrever no envelope “no commercial value – for cultural  
purposes only” e especificá-lo como presente (gift). Adicionalmente, recomenda-se a indicação 
de valor de objeto de um dólar, e a realização de envio por modalidade correio normal. 
 
6 – As inscrições são gratuitas e não há limitação de quantidade de obras submetidas por pessoa 
jurídica/física. Os custos de postagem são pagos pelo remetente.  
 
7 – A comissão organizadora do festival não realiza pagamento de taxas de exibição para filmes 
selecionados.  
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8 – Os filmes serão exibidos conforme decisão da comissão organizadora do Fantaspoa. Esta se 
reserva o direito de selecionar os filmes que serão exibidos na programação do XII Fantaspoa, 
bem como de determinar a seção na qual a obra será inserida. Os filmes submetidos e 
selecionados serão exibidos ao público no máximo três vezes.  
 
9 – A comissão organizadora do festival selecionará os membros do júri de cada seção. Os 
membros não poderão ter participado dos filmes da competição de sua seção, ou ter especial 
interesse na produção e/ou exploração das obras constantes na competição.  
 
10 – A premiação do Fantaspoa consiste em um troféu.  
 
11 – A denominação oficial do festival é: Fantaspoa – Festival Internacional de Cinema  
Fantástico de Porto Alegre.  
 
12 – O responsável pela inscrição da obra, ao assinar a autorização de exibição, 
admitetacitamente ser responsável por todos os direitos autorais, de imagem, de trilha sonora 
e pelos demais direitos conexos gerados pela realização e exibição da obra inscrita. A comissão 
organizadora do Fantaspoa, portanto, não se responsabiliza por questões relativas ao direito 
autoral, direitos de uso de voz, imagem, trilha sonora ou locação no conteúdo dos trabalhos 
inscritos.  
 
13 – Os responsáveis pelas submissões dos filmes concordam que extratos de vídeos e imagens 
das obras inscritas possam vir a ser utilizadas no material de divulgação do festival, para fins 
promocionais.  
 
14 – Não há necessidade de preenchimento de ficha de inscrição. A submissão de filmes para o 
XII Fantaspoa, acompanhada da autorização de exibição abaixo, pressupõe a concordância com 
todas as condições citadas acima. A autorização de exibição pode ser enviada fisicamente ao 
endereço supracitado para submissão de filmes ou em arquivo digitalizado (escaneado) para os 
e-mails fantaspoa@fantaspoa.com (se for longa e média-metragem) ou nicolas@fantaspoa.com 
(se for curta-metragem). O documento deverá estar assinado. 
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AUTORIZAÇÃO DE EXIBIÇÃO 
 
"Como...................................................................................... (distribuidor/produtor/diretor) do  
filme...............................................................................................................................................,  
eu, ..............................................................................................................., autorizo sua exibição  
no FANTASPOA – FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÁSTICO DE PORTO  ALEGRE, a ser 
realizado em maio de 2016, na cidade de Porto Alegre”.  
 
O signatário autoriza a comissão de organização do festival a programar e exibir a obra inscrita, 
e concorda e aceita com os requisitos e regulamentos do festival.   
 
 
Data:  
Assinatura: 
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