24º CULTURA INGLESA FESTIVAL
DepicT! BRASIL / COMPETIÇÃO DE FILMES DE 90 SEGUNDOS
REGULAMENTO - INSCRIÇÕES PRORROGADAS
SOBRE A CHAMADA

O 24º Cultura Inglesa Festival e o Festival Encounters (Bristol, Reino Unido), se
uniram em uma parceria inédita para oferecer o DepicT! BRASIL, a versão
brasileira de uma competição de filmes de 90 segundos, com temática de livre
escolha dos participantes, que devem estar domiciliados nos estados de São
Paulo, Santa Catarina e Bahia.
Os trabalhos finalistas e vencedores integrarão a programação oficial do
Festival, ao lado de conteúdos brasileiros e britânicos de arte, cultura e
educação, em uma plataforma inovadora e multidisciplinar, entre os dias 6 e
28 de março de 2021. Haverá ainda premiação com bolsas de estudos na
Cultura Inglesa e vagas em cursos do Centro Cultural b_arco para os três
primeiros colocados na seleção. Tanto vencedores quanto finalistas terão seus
filmes exibidos nas plataformas parceiras desta iniciativa: Petra Belas Artes À
LA CARTE e DepicT!.
O objetivo da competição é estimular a criatividade, a expressão artística e a
pesquisa audiovisual em meios digitais, resultando em vídeos que possam
demonstrar originalidade, inovação e consistência narrativa e originalidade
visual em 90 segundos. A competição está aberta a talentos emergentes,
amadores e profissionais, e não há obrigatoriedade de utilizar equipamento
profissional ou atingir nenhum padrão técnico ou estético para participar.
Basta um dispositivo móvel e uma ótima ideia na cabeça!

QUEM PODE PARTICIPAR?
Qualquer pessoa física residente nos estados de São Paulo, Santa Catarina e
Bahia, onde atua a Associação Cultura Inglesa São Paulo, realizadora do Cultura
Inglesa Festival.
É vedada a participação de pessoas físicas que possuam relações de parentesco
com funcionários da Cultura Inglesa de São Paulo, ou com membros da equipe
do Cultura Inglesa Festival.

SOBRE A SELEÇÃO E PREMIAÇÃO
Um júri multidisciplinar será formado para realizar a seleção dentre os filmes
inscritos. A composição do mesmo será publicada posteriormente, junto com
os nomes dos selecionados.
Os dez filmes finalistas serão exibidos na plataforma digital do 24º Cultura
Inglesa Festival e também na plataforma de streaming Petra Belas Artes À LA
CARTE, parceiro do festival, e no website do festival Depict!, criador da
iniciativa e nosso parceiro no Reino Unido.
Os criadores dos três primeiros filmes mais pontuados na seleção final
receberão ainda uma bolsa de estudos de 100% para qualquer curso do 1º
semestre de 2021 em qualquer unidade da Cultura Inglesa dos estados de São
Paulo, Santa Catarina e Bahia, além de uma vaga em qualquer curso de curta
duração oferecido pelo Centro Cultural b_arco e disponível quando da
publicação dos vencedores (https://barco.art.br).

SOBRE A INSCRIÇÃO
Para se inscrever preencha o formulário neste link até as 23:59 do dia
26/02/2021: https://forms.gle/AKVR6ngPMoFtsQ1a7
Nele, serão solicitados alguns dados pessoais e de contato, bem como o
comprovante de endereço atual e o link para download do filme inscrito na
íntegra. Em caso de menores de idade será solicitado envio de autorização
assinada pelos pais ou responsáveis, conforme modelo ao final do documento.
Serão considerados filmes de até 90 segundos, não incluindo créditos, que não
possuam caráter publicitário nem menções a marcas, enviados no formato
MP4 / horizontal.

SOBRE O CONTEÚDO DOS FILMES
A temática e narrativa dos filmes é de livre escolha dos participantes.
Filmes contendo qualquer tipo de mensagem, discurso ou imagem ofensiva,
difamatória, preconceituosa, violenta ou que possa ofender qualquer indivíduo
ou grupo social serão desclassificados. Os vídeos devem se enquadrar na
classificação etária LIVRE de acordo com os procedimentos da Justiça Federal
(veja no link a seguir orientações sobre conteúdo LIVRE
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/procedimento/capa ).
O Cultura Inglesa Festival reserva-se o direito de desclassificar qualquer
trabalho que julgar inadequado, em decisão soberana, e sem obrigatoriedade
de comunicação ou satisfação aos inscritos.
Para inspiração e como referência dos filmes produzidos e exibidos no DepicT!
no Reino Unido, acesse o site: https://www.depict.org/watch-films/

CRONOGRAMA

Inscrições

de 21/01 a 26/02

Seleção

27/02 a 04/03

Publicação dos 10 vídeos finalistas e
3 vencedores

06/03

Exibição na plataforma do Cultura
Inglesa Festival, Belas Artes À La
Carte e DepicT!

de 09 a 28/03

O resultado dos filmes selecionados será divulgado na plataforma do 24º
Cultura Inglesa Festival https://www.culturainglesafestival.com.br/
Autorização de participação para menores de idade, acesse o link:
https://cultural.culturainglesa.com.br/wp-content/uploads/2021/01/CIF_AUT
ORIZACAO_RESPONSAVEL_MENOR-1.docx-1.pdf

DÚVIDAS
Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe do 24º Cultura Inglesa
Festival pelo email: duvidascif@culturainglesa.com.br

O DepicT! Brasil conta com o apoio de
BRITISH COUNCIL
PETRA BELAS ARTES À LA CARTE
ASSOCIAÇÃO CULTURAL KINOFORUM
B_ARCO

