Instruções para Comprovação do Cumprimento do Objeto: Festivais,
Laboratórios e Workshops
O representante deve comprovar o cumprimento do objeto do apoio recebido no prazo de até
30 (trinta) dias do encerramento do evento para o qual recebeu apoio, apresentando a
documentação seguinte, que deverá ser enviada por correio:
Por favor, envie estritamente estes três documentos, não serão aceitas quaisquer notas fiscais
ou fotos.
a) Bilhetes aéreos originais de embarque (ida e volta), em classe econômica, e demais
bilhetes em outros meios de transporte, cobrindo todo o trecho percorrido, no nome
do representante do filme ou projeto, em datas compatíveis com a sua efetiva
participação no evento;


Os bilhetes a serem apresentados devem ser os originais de todos os trechos, tanto da
ida quanto do retorno e até mesmo escalas. Recomendamos fortemente que os checkins sejam feitos eletronicamente para facilitar posterior envio dos bilhetes de
embarque na comprovação do cumprimento do objeto. Poderá ser enviado print da
tela do celular ou computador no caso do cartão de embarque online.



Para que os bilhetes não se percam, sugerimos colá-los ou grampeá-los em folha de
papel A4 com o cuidado de não os danificar.



Em caso de perda dos bilhetes originais de embarque, estes poderão ser substituídos
por declaração da companhia aérea.



Comprovantes de compra das passagens não serão aceitos.

b) comprovante da participação no evento:
Seja cópia da credencial, certificado de participação, crachá ou declaração oficial do evento.


Deve constar no comprovante o nome do representante.



Fotos ou matérias jornalísticas não serão aceitas.

c) relatório detalhado das atividades realizadas durante a viagem:


O modelo utilizado deverá ser aquele fornecido pela Assessoria Internacional por email.



O relatório deverá ser impresso e enviado junto com os demais documentos.

3.18 O endereço para encaminhamento da documentação é:
AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA – ANCINE
Assessoria Internacional
Av. Graça Aranha, 35, 3° andar

CEP 20.030-002 - Rio de Janeiro – RJ
Identificar o envelope: Programa de Apoio à Participação Brasileira em Festivais, Laboratórios
e Workshops Internacionais

