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Introdução
Na sua 6ª. edição, o U.FRAME - Festival Internacional de Vídeo Universitário tem por objetivo estimu-
lar a criação de obras originais por parte de estudantes da área audiovisual. 
Pretende-se uma ampla participação das instituições de ensino superior, tanto a nível nacional quan-
to a nível internacional. 
Deste modo, serão criadas as condições necessárias para que os alunos possam usufruir de uma am-
pla divulgação das suas produções audiovisuais.

1. Organização
1.1. A Comissão Organizadora do Festival é composta pela Universidade do Porto, pela Universidade 
da Coruña na Espanha, a University of Texas at Austin nos Estados Unidos e a Universidade Metodista 
de São Paulo no Brasil, integrando também, por convite, personalidades de outras instituições de 
ensino superior.

1.2. A Comissão Executiva do Festival é composta, majoritariamente, por elementos da instituição 
onde se realiza o evento.

2. Data e local do Festival 
2.1. A 6ª edição do U.FRAME acontece na Universidade do Porto, e vai decorrer entre 18 e 19 de Ou-
tubro de 2013.

3. Categorias 
3.1. Competição Oficial:
 
 •  Ficção
 •  Animação
 •  Documentário
 •  Experimental 
 •  Filme/Vídeo Interactivo
 
4. Prémios
Será atribuído o prémio para a Melhor Obra Integrante da Competição Oficial, independente da cat-
egoria. Também serão atribuídos os prémios para os melhores trabalhos de cada uma das cinco cat-
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egorias acima referidas. 
Os trabalhos serão avaliados por um júri designado pela entidade promotora do Festival. 
Haverá, também a atribuição do Prémio do Público, pela contagem dos votos nas sessões de exibição.

 Prémios do Júri Oficial para as categorias:
 •  Grande Prémio do Júri - 1000€ 
 •  Prémio Melhor Vídeo de Ficção  – 500€ 
 •  Prémio Melhor Vídeo de Animação  – 500€
 •  Prémio Melhor Vídeo Documentário – 500€
 •  Prémio Melhor Vídeo Experimental - 500€
 •  Prémio Melhor Vídeo/Obra Interactiva – 500€
 
5. Condissões de admissão
5.1. Competição Oficial
a) Os candidatos à Competição Oficial poderão inscrever-se com apenas uma única obra.
b) Poderão concorrer estudantes do ensino superior qualquer grau, que tenham concluído o curso há 
menos de um ano da data do Festival.
c) Todas as obras deverão ser originais. O autor garante a sua autoria e assume toda a responsabili-
dade decorrente de reclamações de terceiros.
d) As obras que integram a Competição Oficial deverão ter uma duração máxima de 25 minutos.
e) As obras inscritas deverão ser, obrigatoriamente, dobradas ou legendadas em português, castel-
hano ou inglês. 

5.2. Exclusão de Obras
a) Serão excluídas, desde o início, as obras que não cumprirem com as exigências contidas no pre-
sente regulamento.
b) As obras que incluírem conteúdos violentos, susceptíveis de chocar o público do Festival, ou cenas 
de sexo explícito, serão excluídas da competição.

6. Inscrição das Obras
6.1. A inscrição das obras é gratuita.

6.2. A pré-inscrição deverá ser efetuada por meio do preenchimento da ficha disponibilizada no site 
do evento e ser enviada com o vídeo para o endereço de email do U.Frame:
 
uframe.festival@gmail.com
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Além disto, devem enviar um arquivo comprimido que deve conter:
 •  2 fotos ou fotogramas (frames) da obra em formato digital. 
 •  Legenda e Sinopse em português, espanhol ou inglês (máximo 800 caracteres para a sinopse) 
 •  Apresentação do autor – mini currículo e obras realizadas.
 •  Comprovante da condição de estudante do Ensino Superior ou de graduado há menos de um
 ano (uma declaração, fotocópia do cartão de estudante, ou outro documento relevante).
 •  Juntamente com a obra, o autor deverá enviar um trecho do vídeo como Promo ou Teaser
 para a divulgação contendo até 2,5 minutos de duração, ou seja, no máximo 10% da obra. 

6.3. As obras para selecção devem, obrigatoriamente, ser enviadas através de um serviço de transfer-
ência de ficheiros (Wetransfer, Dropbox, FTP, Torrent, etc.) ou carregadas para uma conta de vimeo 
ou youtube e protegidos por uma password, que deverá ser fornecida juntamente com o url. 

7. Selecção das obras para o concurso
7.1. A lista dos trabalhos selecionados será divulgada no site do evento no dia 25 de Setembro de 2013.

7.2. A entrega dos trabalhos em formato de exibição deverá ser efetuada até o dia 9 de Outubro de 
2013, para o endereço de email mencionado no item 6.2 deste regulamento.
 
7.3 As obras de vídeo seleccionadas para exibição devem, obrigatoriamente, ser enviadas por um 
serviço de transferência de ficheiros (Wetransfer, Dropbox, FTP, Torrent, etc.) num dos seguintes 
formatos: QUICKTIME (qualquer codec), .MP4, .AVI e .MKV.

8. Júri
8.1. Todas as obras entregues para o Festival serão pré-selecionadas por um júri nomeado pela or-
ganização local do evento. Este júri terá plena autonomia para estabelecer o critério interno de se-
leção dos filmes. Serão excluídos, desde o início, os candidatos que não cumprirem com as exigências 
contidas no presente regulamento.

8.2. O júri do Festival será constituído por um integrante das instituições organizadoras e três espe-
cialistas da área de audiovisual de mérito reconhecido. O júri poderá não atribuir alguns dos prémios 
previstos, se assim o entender, bem como atribuir Menções Honrosas.

8.3. Das decisões do júri não haverá recurso.
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9. Divulgação e promoção
9.1. As obras do Festival poderão ser exibidas, pontualmente, em sessões promovidas pelo U.Frame, 
em outras localidades do país organizador e externamente, sem fins comerciais, e que se realizem 
no âmbito de atividades culturais organizadas por escolas, associações culturais e cineclubes, com o 
objetivo de promover o audiovisual.

9.2. Cada obra poderá ser exibida (até 10% do total) na comunicação social, para divulgação do Fes-
tival.

10. Despesas
10.1. As despesas de transporte, hospedagem, alimentação e envio dos trabalhos ocorrerão por conta 
do participante. 
 

11. Condições gerais
11.1. Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pela organização do Festival que 
decide sem recurso.

11.2. A participação no Festival implica a plena aceitação do presente regulamento.


