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Ficha de inscrição 
 

1. Titulo: 

 
1.1 Sinopse (de 3 a 5 linhas): 

 
2. Formato / duração 

 
2.1 Forma de divulgação da obra 

(links de sites onde o filme é exibido. Ex: Youtube, Orkut, Facebook porta curtas, site 
oficial, etc.) 

 
2.2 Ano de produção: 

 
2.3 Duração:              

               
2.4 Categoria:  

 Documentário     Ficção 
 Animação    Vídeo clipe 
 Experimental    Outra        

2.5 Coloração: 

 Outras informações pertinentes: 
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3. Ficha técnica: 

Direção:  

Roteiro:  

Edição: 

Fotografia:  

Produção:   

 

4. Já participou de outros festivais / mostra?  

 
Se sim, quais? 

Ano? 

Recebeu algum prêmio? 

Qual prêmio? 

 

5. Informações pessoais: 
Responsável pela inscrição:  

RG: 

Passaporte (caso não seja brasileiro): 

Email: 

Tel. fixo 

 

Celular: 

End.: 

Cidade:  

 
UF: 

CEP: 
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6. O que justifica seu filme participar do CINECUFA, um festival dedicado a obras 
realizadas por moradores/representantes de periferias exclusivamente? 

 
7. Descreva quais pessoas (com suas respectivas funções na produção do filme) 

são moradores ou representantes da periferia? 

 
8. Informe curiosidade sobre a produção do filme. (Estas informações serão 

utilizadas na divulgação do mesmo dentro do festival). 
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Declaro para os devidos fins que as informações apresentadas acima são verdadeiras e que estou de 
acordo com o regulamento do mesmo. 

 
 
     

 Rio de Janeiro, _____/_____/______ 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________   
Assinatura do responsável 

 
 

 
 

RG: 
 
CPF: 
 
Passaporte: 
(em caso de estrangeiro): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ficha de inscrição deve ser assinada e enviada por carta registrada, junto com o 
material produzido, para o endereço:  
Produção CINECUFA - Rua Borneo, nº 410 – Madureira CEP. 21350-180 Rio de Janeiro 
/RJ Tel. 3613-0303 ou 3015-7113  
 

*Para outras informações, favor enviar em anexo ao formulário* 
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