	
  

	
  

HORROR SCREENPLAY AND TV SERIES CONTEST –
MADRUGADA SANGRENTA 2014
Regulamento
1.Poderão participar do Horror Screenplay and TV Series Contest somente
pessoas físicas maiores de 18 anos, brasileiras ou estrangeiros, estas últimas
comprovada e legalmente residentes no Brasil por no mínimo 2 anos; que
sejam criadores, roteiristas, escritores ou dramaturgos, estreantes ou
profissionais da área de audiovisual.
2. As inscrições para o Contest podem ser realizadas de 05 de Agosto de
2014 até 15 de Setembro de 2014.
3. Os documentos devem ser enviados somente por e-mail (em PDF) até às
23h23m do dia 15 de Setembro de 2014, horário de Brasília.
Impreterivelmente, através do endereço: contato@morocom.com.br
4. Serão somente considerados argumentos de filmes de longa-metragem
de ficção do gênero horror; ou argumentos de minissérie de ficção do
gênero horror ou suspense.
5. Serão selecionados através desta convocatória 5 (cinco) projetos de longametragem de ficção do gênero horror e 5 (cinco) projetos minissérie de ficção
do gênero horror ou suspense para participar da banca que acontecerá no 01
dia de novembro de 2014, na cidade de Curitiba, PR.
5. A - Projetos inscritos na categoria longa-metragem gênero horror
deverão obrigatoriamente apresentar as informações descritas abaixo, a não
entrega de alguma destas informações, eliminará o projeto concorrente:
- Título provisório do longa-metragem;
- Storyline;
- Sinopse curta do longa-metragem, no máximo em três linhas;
- Sinopse longa do longa-metragem, no máximo até 500 palavras;
- Descrição dos personagens principais, no máximo três páginas;
- Argumento detalhado de até 5.000 palavras;
*Roteiros de até 100 páginas poderão ser enviados como material
complementar (desde que devidamente, registrado na Biblioteca Nacional).

	
  

	
  

	
  

5. B - Projetos inscritos na categoria minissérie gênero horror e/ou
suspense deverão obrigatoriamente apresentar as informações descritas
abaixo, a não entrega de alguma destas informações, eliminará o projeto
concorrente:
- Título provisório da minissérie;
- Sinopse curta da minissérie, no máximo em três linhas;
- Sinopse longa da minissérie, no máximo em até 500 palavras;
- Descrição dos personagens principais, no máximo três páginas;
- Argumento detalhado da série de até 5.000 palavras;
- Argumento dos três primeiros episódios de até 3.000 palavras por
argumento.
OBS: Para fins deste Regulamento, a definição de minissérie é o conteúdo
audiovisual produzido para a televisão com um número de episódios que não
poderá ser inferior a 4 (quatro) nem superior a 12 (doze) episódios. Cada
episódio da série, para efeitos deste Regulamento, deverá ter duração
compatível com as grades de televisão de 50 minutos de arte (produção) por
episódio.
6. Somente serão aceitos argumentos que estejam devidamente registrados
ou protocolados na Fundação Biblioteca Nacional. O participante deverá
enviar juntamente com o PDF a comprovação (scaneada) do registro ou
protocolo.
6. A - Caso o argumento ou roteiro sejam adaptados de outra obra
previamente publicada ou fato real, é imprescindível a apresentação da
autorização formal de utilização da mesma, assinada pelos detentores dos
respectivos direitos conexos. O não envio desta documentação eliminará o
projeto concorrente.
7. Cada participante poderá concorrer com até 2 (dois) projetos. Sendo que
obrigatoriamente cada projeto deverá estar em uma categoria diferente.
Podendo assim o participante concorrer com um único projeto por categoria.
8. A lista dos projetos selecionados será divulgada por e-mail aos
selecionados no dia 30 de Setembro de 2014. A lista completa dos
selecionados será publicada no site da Moro Filmes no dia 01 de Outubro de
2014. Os responsáveis serão contatados pela organização do Contest e
deverão, já no ato da inscrição, estar disponíveis para participar
integralmente das atividades em Curitiba no dia 01 de Novembro de 2014.

	
  

	
  

	
  

9. No ato da inscrição, o participante deve concordar com as datas de
realização da banca, e se comprometer a estar presente para a mesma no
dia 01 de Novembro de 2014.
10. No ato da inscrição, o participante deve se comprometer a entregar os
materiais de trabalho, em inglês e em português, até o dia 17 de Outubro de
2014, conforme instruções enviadas pela organização após seleção.
11. Os projetos serão avaliados por uma comissão de seleção, a ser
divulgada no site da Moro Filmes oportunamente, sendo que as decisões
desta são irrevogáveis.
12. A apresentação na Banca da Madrugada Sangrenta será realizada
impreterivelmente, em inglês, e somente o proponente poderá participar da
defesa – sendo vetada a apresentação por outra pessoa.
13. É vetada a participação neste Contest de pessoas físicas que sejam
servidores públicos e/ou prestem serviço como terceirizado do Poder Público
na esfera Federal, Estadual e/ou Municipal.
14. É vetada a participação de funcionários e familiares até 2º grau da Moro
Filmes.
15. O objetivo deste Contest é dar oportunidade e desenvolvimento para
Profissionais da Área da Economia Criativa.
	
  

	
  

