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DIRETRIZES DE SUBMISSÃO 
(english below) 

 
1. Os trabalhos serão selecionados apenas no formato fulldome, para serem exibidos dentro da cúpula 

(meia esfera dentro do planetário).  
2. Haverá um processo de submissão em duas etapas para filmes fulldome.  
3. A primeira etapa será o processo de submissão para apreciação on-line por nossos curadores, que 

definirão os filmes selecionados para exibição.  

4. Na segunda etapa, os filmes selecionados precisam fornecer mídia de alta resolução (através de 
download ou disco rígido, dependendo do tamanho total dos arquivos). 
 
 

PRIMEIRA ETAPA: apreciação online 
 

1. Durante esta primeira fase, você precisará fornecer uma URL válida que permita que nossos 
curadores apreciem seu filme.  

2. Certifique-se de que qualquer pessoa com o link pode assistir ao seu vídeo e se ele é protegido por 
senha, não se esqueça de nos enviar a senha também.  

3. Se o seu filme for selecionado, será necessário prosseguir para a segunda etapa da submissão.  
4. Se necessário, vamos exigir um link de download para o vídeo de visualização para um teste 

diretamente no domo. 
 

O vídeo submetido deve atender a especificação técnica abaixo: 
• Resolução do Vídeo: no mínimo 1k de resolução; 
• Audio: 2.0 or 5.1 

• URL do Vídeo: Link para Youtube, Vimeo ou VRideo com acesso “não listado” ou “protegido por 
senha”; 

 

Os filmes submetidos devem informar (através do formulário): 
• Informação sobre  o responsável: 

o Nome completo; 
o Email; 

• Informação de Autor / Diretor: 
o Nome completo; 
o Mini-Biografia; 

• Informação do filme: 
o Título; 
o Duração; 
o Ano; 
o País; 
o Sinopse; 
o Link de visualização de vídeos online (youtube, vimeo ou vrideo); 
o Senha de link de visualização de vídeo 
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SEGUNDA ETAPA: versão final da obra 
 

1. Uma vez que nossos curadores tenham terminado de revisar todas as submissões, os filmes fulldome 
selecionados serão notificados.  

2. Após a comunicação de aceitação, o autor deve fornecer a versão final de alta resolução do vídeo.  
3. Dependendo do comprimento do vídeo, iremos optar por fazer o download ou receber o material 

em um disco rígido. 
4. O custo para o envio do filme é por conta do(a) participante. Nossa equipe arcará com o custo da 

devolução da cópia, que se dará logo após o encerramento do evento, com o prazo de uma semana 
após o término do mesmo. 

5. É importante lembrar que, se o vídeo tiver diálogos, é necessário fornecer uma legenda em inglês ou 
português.  

6. É altamente recomendável que todos os filmes forneçam também closed captions para aqueles com 
deficiência auditiva. 
 

O material submetido deve atender uma das especificações técnicas abaixo: 
• Especificação Ideal (frame a frame com as trilhas de áudio separadas): 

o Formato: DomeMaster format, 2K (2048×2048) ou 4K (4096×4096), square pixels, 24bit 
RGB, sequencia de frames em PNG 

o Frame rate: 30 FPS; 
o Formato do Áudio: 5.1 Surround com as trilhas separadas (Left, Centre, Right, Right 

Surround, Left Surround, Low); 
o Resolução do Áudio: 24bit, 48KHz, WAV uncompressed; 
o Padrão de Nomenclatura dos Arquivos: a convenção de nomenclatura de arquivos será 

enviada após a notificação de aceite. 
 

• Especificação Alternativa (vídeo renderizado): 
o Resolução do Vídeo: 2K (2048×2048) ou 4K (4096×4096), square pixels; 
o Frame rate: 30 FPS; 
o Formato do Vídeo: MOV, AVI, M4V, MPEG; 
o Video Codecs: DV-AVI, Microsoft AVI Type 1 and Type 2, H.264, MPEG-4, QuickTime; 
o Audio Codecs: AC3 (5.1); 

 
• Legendas: Se o vídeo tiver diálogos, ele deve fornecer um arquivo de legendas em inglês ou 

português em formato SRT; 
• Closed Caption: É altamente recomendável que os autores forneçam closed caption para 

aqueles com deficiência auditiva. 
 
 
Por favor, fique à vontade para entrar em contato (contato@immersphere.com.br) caso tenha dúvidas! 
 
Até logo! 
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SUBMISSION GUIDELINES 
 

1. The works will be selected only in fulldome format, to be displayed inside the dome (half sphere 
inside the planetarium). 

2. There will be a two-step submission process for fulldome movies. 
3. First step will be the submission for online appreciation by our curators, who will define the films 

selected for screening. 

4. In the second step, selected movies from previous step will need to provide high resolution media 
(via download or hard drive, depending on the total file size). 
 
 

FIRST STEP: online appreciation 
 

1. During this first step, you will need to provide a valid URL that will allow our curators to preview your 
movie. 

2. Make sure anyone with the link can watch your video and if its password protected, don't forget to 
send us the password as well. 

3. If your film is selected, you will need to proceed to the second step of the submission. 
4. If necessary, we will require a download link for the preview video for a local projection test, inside 

our dome. 
 

The submitted video must meet the technical specification below: 
• Video Resolution: at least 1k for preview; 

• Audio: 2.0 or 5.1 

• Vídeo URL: Youtube or Vimeo  with “unlisted” or “password protected” access. 
 

Submitted films must provide (through our submission form): 
• Information contact: 

o Full Name; 
o E-mail; 

• Author / Director Information: 
o Full Name; 
o Mini-Biography; 

• Movie information: 
o Title; 
o Duration; 
o Year; 
o Country; 
o Synopsis; 
o Video URL for preview (youtube or vimeo); 
o Video URL password (if applicable) 
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SECOND STEP: final version submission 
 

1. Once our curators have finished reviewing all submissions, selected fulldome movies will be notified. 
2. After notification of acceptance, the author(s) must provide the final high-resolution version of the 

video. 
3. Depending on the length of the video, we will choose to download or receive the material on a hard 

drive. 
4. The shipping costs is at the participant's expense. Our team will cover the cost of returning the copy, 

which will take place within a period of one week after the end of the event. 
5. It is important to remember that if the video has dialogs, we recommend that you provide a subtitle 

track in English or Portuguese. 
6. It is highly recommended that all films also provide closed captions for those with hearing 

impairments. 
 

The submitted files must meet one of the technical specifications below: 
a) IDEAL SPECIFICATION (individual frames with individual  audio tracks): 

o Format: DomeMaster format, 2K (2048×2048) or 4K (4096×4096) for untitled dome, 
square pixels, 24bit RGB, PNG frame sequence. 

o Frame rate: 30 FPS; 
o Audio Format: 5.1 Surround with individual tracks (Left, Centre, Right, Right Surround, 

Left Surround, Low); 
o Audio Resolution: 24bit, 48KHz, WAV uncompressed; 
o Filename pattern: the file naming pattern will be sent after notification of acceptance. 

 
• ALTERNATIVE SPECIFICATION (video render): 

o Video Resolution: 2K (2048×2048) or 4K (4096×4096), square pixels; 
o Frame rate: 30 FPS; 
o Video Format: MOV, AVI, M4V, MPEG; 
o Video Codecs: DV-AVI, Microsoft AVI Type 1 and Type 2, H.264, MPEG-4, QuickTime; 
o Audio Codecs: AC3 (5.1); 

 
• Subtitles: If the video has dialogs, you may provide an English or Portuguese subtitle file in SRT 

format; 
• Closed Caption: It is highly recommended that the authors provide closed captioning for those 

with hearing impairments. 
 
 
Please feel free to contact us (contato@immersphere.com.br) if you have any questions! 
 
Cheers! 
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