
REGULAMENTO DO PRÊMIO ABC 2010 
 
 
Serão aceitas inscrições nas seguintes categorias: 
 
Melhor Direção de Fotografia para Longametragem 
 
Melhor Som para Longametragem 
 
Melhor Direção de Arte para Longametragem 
 
Melhor Montagem para Longametragem 
 
Melhor Direção de Fotografia para Curtametragem 
 
Melhor Direção de Fotografia para Filme Comercial 
 
Melhor Direção de Fotografia para Programa de TV 
 
Melhor Direção de Fotografia para Filme Estudantil 
 
 
. A cerimônia de premiação será realizada dia 29 de Maio de 2010. 
. As inscrições serão realizadas entre 15/01/2010 e 10/03/2010. 
. Não há restrições ao formato/suporte de produção dos trabalhos inscritos. 
. Somente o Diretor de Fotografia titular da obra poderá fazer a inscrição de seus 
trabalhos. 
. Não há necessidade do Diretor de Fotografia ser associado da ABC para inscrever 
trabalhos no Prêmio ABC 2010. 
. Cada Diretor de Fotografia poderá concorrer com apenas 1(um) trabalho por categoria, 
exceto na categoria de Longametragem. 
. Trabalhos inscritos no Prêmio ABC de anos anteriores não serão aceitos. 
. A ABC se reserva o direito de recusar a inscrição de trabalhos que não apresentem os 
requisitos mínimos de qualidade técnica. 
. As categorias que não atingirem o mínimo de 15 (quinze) inscrições, serão 
desconsideradas para o Prêmio ABC 2010. 
. A votação final incluindo todas as categorias será realizada através do website da 
ABC, www.abcine.org.br ,entre 01/05/2010 e 15/05/2010. 
. Somente terão direito a voto, os sócios efetivos, ativos, aspirantes e remidos que 
estejam em dia com a associação. 
. Será disponibilzado no site, em qualidade compatível para a votação, amostras dos 
trabalhos inscritos para apreciação dos sócios.  
Apenas aos associados, será enviado um DVD-Video para arquivo, após a data de 
premiação. 
 
 
Das quatro categorias de Longametragem: 
 
A votação será feita em 2 (dois) turnos 
. Participarão todos os filmes lançados em 2009 no circuito comercial de cinema ou 



televisão. 
. A inscrição é automática. 
. A votação em primeiro turno será realizada entre 01/02/2010 e 26/02/2010, 
classificando os 5 (cinco) mais votados em cada categoria para o segundo turno. 
. O segundo turno ocorrerá simultaneamente à votação das demais categorias entre 
01/05/2010 e 15/05/2010. 
 
 
Da categoria Curtametragem: 
 
. Serão aceitos os trabalhos finalizados em 2009 que tenham duração máxima de 30 
(trinta) minutos. 
 
 
Das categorias, Filme Comercial e Programa de TV: 
 
. Serão aceitos os trabalhos com primeira exibição em 2009. 
 
 
Da categoria Filme Estudantil: 
 
. Concorrem somente os seis finalistas brasileiros do Kodak Film School Competition - 
2009,  
prêmio promovido pela Kodak International. 
 
 
Do material inscrito: 
 
. As inscrições que não forem acompanhadas da entrega do material dentro do prazo 
(15/01/2010 a 17/03/2010), estarão automaticamente canceladas. 
. Caberá ao participante o envio da cópia de cada trabalho inscrito, devidamente 
identificado com etiqueta externa e interna: 
 
A etiqueta EXTERNA para entrega do material deverá conter o texto: 
 
PRÊMIO ABC 2010 
CINEMATECA BRASILEIRA - SALA ABC 
LARGO SENADOR RAUL CARDOSO, 207 
VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO – SP 
CEP: 04021-070 
TEL: 11 5574-6988  
 
A etiqueta INTERNA do material deverá conter o texto: 
 
PRÊMIO ABC 2010 
CATEGORIA: 
TÍTULO DA OBRA: 
NOME DO CONCORRENTE: 
E-MAIL: 
TELEFONE: 



 
. A cópia deverá conter cenas selecionadas com duração máxima de 3 (tres) minutos . 
. O candidato poderá enviar cópia integral de seu trabalho e indicar por timecode o 
trecho de sua preferência. Caso não o faça, a escolha das cenas caberá à equipe de 
edição. 
. Apenas serão aceitas cópias NTSC nas mídias DV, DVCAM, BETACAM SP NTSC, 
DIGITAL BETACAM, HDCAM, DVD-Video e DVD-ROM. 
. A qualidade da cópia enviada é de inteira responsabilidade do inscrito e a equipe de 
edição e autoração se reserva o direito de recusar materiais que não estejam dentro dos 
parâmetros técnicos mínimos exigidos.  
. Não serão aceitas reclamações sobre o conteúdo da edição para votação. 
. O tempo de cada material no streaming e DVD-Video será determinado pela equipe de 
edição e autoração, levando em conta o número de trabalhos inscritos. 
. A retirada do material é de responsabilidade do CONCORRENTE. 
 
OBS: as cópias que não forem retiradas até 90 (noventa) dias após o término da Semana 
ABC de 2010, terão suas mídias apagadas e reutilizadas conforme a necessidade da 
ABC. 
 


