
_________________________________________________________
Local e data

_________________________________________________________
Assinatura do concorrente

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Data de Nascimento: Escolaridade:

Curso:

Ocupação: Telefone no trabalho:

RG:           CPF:

Título da história:

 

QUESTIONÁRIO
1 - Já realizou ou trabalhou na produção de alguma obra audiovisual (vídeo, filme, programa de TV)?
(    ) SIM
(    ) NÃO

2 - Em caso positivo, qual foi a sua função na produção?

3 - Já participou de cursos na área de vídeo, cinema e/ou TV?
(    ) SIM
(    ) NÃO 

4 - Em caso positivo, cite o curso e local de realização.

5 - Onde costuma assistir a filmes?
(    ) No cinema
(    ) Na TV
(    ) No videocassete/DVD

6 - Com que freqüência?

7 - Possui câmera de vídeo ou equipamento de edição? De que tipo?

8 - Como ficou sabendo do Revelando os Brasis?

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E ADESÃO 

Eu, concorrente acima identificado, DECLARO para todos os fins de direito e a quem possa interessar que as informações aqui 
declaradas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade, bem como tenho ciência e concordo com todas as cláusulas do 
regulamento do Concurso de Histórias Para Realização de Vídeos Digitais em Pequenas Comunidades. DECLARO também ser o 
único autor da história inscrita no Concurso, estando ciente de que a adesão ao mesmo representa a concordância com a cessão 
dos meus sobre a obra audiovisual e seu conteúdo gerados pelo projeto, para fins de difusão não-comercial por 
parte dos organizadores do Projeto Revelando os Brasis. Em caso de comercialização, a obra audiovisual e seu conteúdo serão 
objeto de contrato a ser acertado posteriormente entre as partes interessadas, obedecendo as leis vigentes no país referentes aos 
direitos dos autores.  Reconheço também estar ciente de que o direito patrimonial sobre o conteúdo gerado pelo projeto pertence 
ao Instituto Marlin Azul. 

 direitos autorais 
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HISTÓRIA (DESCRIÇÃO DO TEXTO)
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HISTÓRIA (DESCRIÇÃO DO TEXTO)
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