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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 04 de 08 de maio de 2020.

 
REGULAMENTO

CURTA EM CASA – CRIATIVIDADE E REFLEXÕES EM TEMPOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL
 

CATEGORIA COMPETITIVA
XI EDIÇÃO DO CURTA 5 – FESTIVAL ESTUDANTIL DE CURTAS

 
A Comissão Organizadora intercampi (Ilhéus e Vitória da Conquista) da XI Edição do Curta 5 – Festival
Estudantil de Curtas vem a público convidar os Estudantes do IFBA - Instituto Federal da Bahia interessados em
dar visibilidade a iniciativas de criação de vídeos caseiros por meio da mostra competitiva da categoria especial
Curta em casa – criatividade e reflexões em tempos de distanciamento social.
 
1. DO CONCURSO
 
1.1. O Regulamento da MOSTRA COMPETITIVA DA CATEGORIA CURTA EM CASA - CRIATIVIDADE E
REFLEXÕES EM TEMPOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL é promovido pela Comissão Organizadora
intercampi (Ilhéus e Vitória da Conquista) da XI Edição do Curta 5 – Festival Estudantil de Curtas, e será
realizado através do Instagram oficial @curta5_ ;
 
1.2. O presente concurso tem caráter exclusivamente artístico, sendo a participação dos inscritos voluntária,
gratuita e válida para todos os estudantes regularmente matriculados no IFBA – INSTITUTO FEDERAL DA
BAHIA.
 
1.3. A categoria competitiva CURTA EM CASA - CRIATIVIDADE E REFLEXÕES EM TEMPOS DE
DISTANCIAMENTO SOCIAL integrará a programação da XI edição do Curta 5 – Festival Estudantil de Curtas.
 
2. DO OBJETO
 
2.1 – O presente concurso tem por objetivo incentivar a produção de vídeos caseiros de 1 (um) a 2 (dois) minutos
que apresentem de forma criativa reflexões acerca do contexto de distanciamento social no qual toda sociedade
está inserida como estratégia de mitigação do contágio pelo COVID-19.
 
2.2 – Entende-se por reflexões o compartilhamento de depoimentos, pensamentos e discursos diversos, pessoais
ou coletivos, a respeito de acontecimentos cotidianos, sociais e culturais relacionados aos níveis de distanciamento
e isolamento sociais, chamados genericamente de “quarentena”.
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2.3 – A forma e a estética dos vídeos são livres, desde que criativas e de acordo com a linguagem audiovisual e/ou
cinematográfica.
 
2.4 – As obras audiovisuais deverão ter duração mínima de 1 (um) minuto e máxima de 2 (dois) minutos,
incluídos os créditos iniciais e finais. Vídeos com duração abaixo ou acima desses limites serão desclassificados.
 
2.5 – A obra deve ser inédita, criativa e original.
 
2.6 - As obras devem ser dirigidas ao público em geral, com classificação etária livre
 
3. INSCRIÇÕES
 
3.1 – As inscrições estarão abertas de 12 a 18 de maio de 2020, gratuitamente, por meio de formulário online
disponível na página oficial do Curta 5 no Instagram: www.instagram.com/curta5_ e via link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC4b4aa290yOxjvsbj_ttPqxITEAL2o1ylpTStLVBpNKjywA/viewform
 
3.2 – Ao submeter a ficha de inscrição, a pessoa responsável pela candidatura do vídeo, individual ou coletiva,
declara sua concordância com os termos deste regulamento.
 
3.3 – Aceitam-se candidaturas individuais e coletivas.
 
3.4 – Serão permitidas até 2 inscrições de um mesmo grupo ou pessoa.
 
3.5 – A premiação será individual, devendo ser indicada, em caso de vídeo de autoria coletiva, uma pessoa
representante, identificada na ficha de inscrição, responsável por receber o prêmio.
 
3.6 – Não serão admitidas alterações ou complementações posteriores à inscrição do projeto.
3.7 – A validação da inscrição será realizada por meio de e-mail (copex.ilh.ifba@gmail.com) de confirmação a ser
enviado pela organização do concurso.
 
3.8 – Em caso de eventuais dúvidas, contatar a comissão através do e-mail acima.
 
4. JULGAMENTO
 
4.1 A Comissão Julgadora será composta por Servidores do IFBA – Instituto Federal da Bahia dos campi
Ilhéus e Vitória da Conquista, que compõem a Comissão Organizadora da XI Edição do Curta 5 – Festival
Estudantil de Curtas, responsáveis por avaliar e consensuar uma decisão em torno dos vídeos vencedores do
concurso. A decisão da Comissão Julgadora é soberana e irrevogável.
 
4.2 Tanto os membros da Comissão Julgadora quanto os resultados da avaliação estarão disponíveis
oportunamente no site oficial dos campi.
 
5. PREMIAÇÃO
 
1º Lugar: Troféu e certificado
2º Lugar: Troféu e certificado

mailto:copex.ilh.ifba@gmail.com
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3º Lugar: Troféu e certificado
 
5.1 Poderão ser concedidos prêmios surpresas aos três primeiros colocados a critério da Comissão Organizadora
do evento.
 
6. RESPONSABILIDADE DA PESSOA/COLETIVO REALIZADOR
 
6.1 Ao enviar sua inscrição para o concurso, os/as autores/as das obras declaram ser proprietário(s)/a(as) ou
possuidor(es)/a(as) de todas as licenças e direitos necessários para a exibição do vídeo, incluindo, mas não
limitado a:
 
6.1.1 Direitos de uso de imagem e som de pessoas, lugares ou coisas que apareçam no vídeo;
 
6.1.2 Direitos de músicas usadas como trilha sonora ou incidental no vídeo;
 
6.1.3 Direito de textos que apareçam no vídeo;
 
6.1.4 Direito de roteiro do vídeo, direito ou licença de textos que tenham servido de inspiração para o vídeo;
 
6.1.5 Direito de imagens de arquivo que apareçam no vídeo;
 
6.1.6 Ou quaisquer outros direitos autorais que possam impedir ou violar a exibição comercial ou não comercial
do vídeo;
 
6.1.7 A classificação e premiação ao final do concurso estarão condicionadas à entrega, pelos vencedores, da
documentação comprobatória de tais direitos e liberação de direitos autorais de terceiros;
 
6.1.8 É permitido o uso de obras em domínio público ou de conteúdo livre (copyfree), desde que informada a(s)
fonte(s).
 
7. DIREITOS AUTORAIS
 
7.1 Os direitos de uso relativos às obras encaminhadas serão cedidos à XI edição do Curta 5 – Festival Estudantil
de Curtas por prazo indeterminado, em caráter não-exclusivo, respeitados os direitos morais dos criadores, em
conformidade com o disposto no art. 29 da Lei n. 9.610/98, podendo ser utilizadas e divulgadas, por aquela
organização e emissoras de radiodifusão parceiras, em qualquer mídia, inclusive pela Internet, independentemente
de nova autorização, sem fins lucrativos.
 
7.2 Para os vídeos selecionados será necessário que os autores enviem algumas declarações a respeito da cessão
dos direitos de uso de imagem, via modelos fornecidos disponíveis nos anexos deste regulamento.
 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
 
8.1 A XI Edição do Curta 5 ocorrerá, inicialmente, nas cidades de Ilhéus e Vitória da Conquista em calendário a
ser divulgado;
 
8.2 Os materiais recebidos passarão a compor o banco de vídeos da XI edição do Curta 5;
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8.3 A participação neste concurso implica total aceitação das regras expostas neste regulamento.
 
8.4 Os vencedores serão conhecidos na cerimônia de premiação do Curta 5, em data a ser divulgada
posteriormente.
 
8.5 Os casos omissos nesse regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora.
 
8.6 As decisões da Comissão Organizadora e da Comissão Julgadora serão soberanas, não se admitindo contra elas
nenhum recurso.
 
 

Comissão Organizadora intercampi (Ilhéus e Vitória da Conquista) da XI Edição do Curta 5
 

Thiago Nascimento Barbosa
Diretor Geral

IFBA Campus Ilhéus

Documento assinado eletronicamente por THIAGO NASCIMENTO BARBOSA, Diretor(a) Geral, em
08/05/2020, às 09:19, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
código verificador 1473180 e o código CRC C12E6B98.
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