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Edital conjunto PROEX e CCI nº 07, de 05 de junho de 2020

Seleção de trabalhos para a Curadoria de Audiovisual da 
1ª Mostra Multi Interações

Dispõe  sobre  processo  de  seleção  de
trabalhos  para  serem  apresentados  na  1ª
Mostra Multi da UFOP.

A  Universidade  Federal  de  Ouro  Preto,  por  meio  da  Pró-Reitoria  de  Extensão  (PROEX)  e  da
Coordenadoria  de  Comunicação  Institucional  (CCI),  no  uso  das  atribuições  que  lhes  confere  o
Regimento Geral da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), torna pública, para conhecimento da
comunidade universitária, a abertura do processo de seleção de propostas que irão integrar a 1ª Mostra
Multi da UFOP.

1. Concepção e objetivos da Mostra Multi:

Com o objetivo de suavizar a tensão estabelecida pela pandemia de COVID-19 e em conformidade com
as definições da reunião do Conselho Universitário (CUNI) em 17 de março de 2020, a Pró-reitoria de
Extensão e Cultura (PROEX) e a Coordenadoria de Comunicação Institucional (CCI) idealizaram uma
mostra digital de extensão, comunicação e cultura, com a intenção de provocar a exibição de atividades
artísticas durante o período de isolamento social.

A “1ª  Mostra  Multi”  adotará a  ideia  de “Interações”  como eixo temático/provocativo  para  propor um
espaço virtual de criação, produção, disponibilização e recepção de obras artísticas e eventos culturais.
A mostra buscará reunir trabalhos elaborados principalmente pela comunidade acadêmica da UFOP,
embora artistas sem vínculo com a UFOP possam participar mediante convites feitos por curadores e
curadoras.  O objetivo  da  Mostra  Multi  é  estimular  em contextos  acadêmicos  e  também em toda  a
sociedade a criação e frequentação de obras artísticas e eventos culturais produzidos em meios digitais.

Objetivos específicos:
- utilizar plataformas online para a disponibilização de obras, realização de eventos culturais e realização
de debates;
-  discutir  possibilidades de uso de ferramentas de comunicação em meios digitais tendo em vista a
variedade de formas de interação geradas por esses meios;
- buscar expor as estruturas sobre as quais os espaços digitais surgem para os usuários - de modo a
provocar interrupções nos ritmos de navegação e sugerir possibilidades de emancipação dos sujeitos
enquanto usuários de tecnologias de comunicação;
- mobilizar estudantes, docentes e técnicos da UFOP para a produção obras de artes originais para a
mostra e/ou a disponibilização de materiais já produzidos;
- estimular a troca de obras, materiais, conhecimentos e experiências com artistas e pesquisadores de
outras instituições de ensino.

2. Sobre a Curadoria de Audiovisual:
Dentro  do  foco  de  nossas  lentes  em 2020,  estão  alguns  pilares  que  guiarão  nossas  pesquisas  e
escolhas no preparo dos caminhos e janelas para as produções audiovisuais a serem exibidas e as
demais atividades propostas. São eles: 
- A liberdade, a democracia e os processos revolucionários na América Latina; 
- A representação da força da natureza e a emergente necessidade de sua preservação; 
- Os registros audiovisuais que expressam os cuidados na manutenção dos direitos humanos; 
- A sensibilidade autoral no uso da linguagem cinematográfica;
- O resgate da memória cinematográfica, através de grandes clássicos da sétima arte
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3. Sobre a submissão de trabalhos:

A  Curadoria  de  Audiovisual  deseja  difundir  percursos  audiovisuais  originais,  que  apontem  para
criatividade no tratamento do tema abordado e da construção narrativa. Nossa opção é pelo acolhimento
da  pluralidade  e  das  diferentes  expressões  em  termos  de  gênero  e  de  formato.  Buscando  dar
oportunidade de exibição a mais trabalhos e autores, direcionamos nossas lentes para um recorte que
irá abranger obras artísticas de curta-metragem (duração de até 26 min), finalizadas a partir de 2015 e
disponíveis por meio digital.

4. Sobre as inscrições e o processo de seleção: 

Poderão inscrever trabalhos: docentes, técnicos administrativos, funcionários terceirizados, estudantes
de graduação e de pós-graduação vinculados à UFOP. As inscrições serão feitas por meio de formulário
específico,  disponível  no  seguinte  endereço
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel_trTgHE1PEqFcrEuNjGn9rRW7xhijmT_NUj-fifi71Nh3w/viewform
entre os dias 05/06/2020 e 20/06/2020. 

A equipe de curadoria irá analisar os trabalhos na medida em que eles forem sendo recebidos, de modo
que é muito importante não deixar para a última hora. Além disso, a curadoria poderá entrar em contato
com as(os) proponentes selecionados para tirar dúvidas e verificar as condições relativas às melhores
formas para a disponibilização de seus trabalhos.

Critérios de seleção 
- Poderão inscrever-se obras de curta-metragem (até 26min), em formato digital e de qualquer gênero;
- As obras audiovisuais deverão ter sido finalizadas a partir de janeiro de 2015; 
- A curadoria analisará as obras inscritas segundo critérios de originalidade, desenvolvimento narrativo,
criatividade no tratamento do conteúdo, perspectiva estética e qualificações técnicas.
- Na inscrição o(a) proponente deve  fornecer  link para download do arquivo editado e finalizado de
exibição de seu trabalho através de plataforma online;
- Na inscrição o(a) proponente deve apresentar uma foto de divulgação da obra com 300 DPI (formato
digital – inserida através do formulário);
-  O(a)  realizador(a)  de  cada  trabalho  selecionado  autoriza  a  exibição  pública  na  televisão  e/ou  na
Internet de trecho de até 30s da obra selecionada, como parte da divulgação da mostra em qualquer
tempo. 
- Cada realizador(a), no ato da inscrição, declara que todos os elementos ou qualquer tipo de trabalho
utilizados ou incluídos na obra inscrita não violam qualquer direito de uso de imagem ou de propriedade
intelectual de terceiros, concordando em assumir exclusiva responsabilidade legal por reclamação, ação
judicial ou litígio, seja direta ou indiretamente, decorrente da exibição ou uso dos trabalhos.
- Fica a critério da Curadoria de Audiovisual convidar, em caso de possibilidade, um representante de
cada equipe  dos trabalhos  selecionados para apresentar,  virtualmente,  a  respectiva obra  durante  a
Mostra Multi.
-  A Curadoria de Audiovisual tem a possibilidade de oferecer menções honrosas para determinadas
obras e realizadores(as), caso considere pertinente.

Os resultados serão publicados na página da Mostra Multi na internet, na forma de programação. As
dúvidas poderão ser retiradas pelo e-mail audiovisualmulti@gmail.com

6. Considerações finais: 

Todos os participantes com filmes inscritos receberão certificados.

Não  serão  aceitos  trabalho  que  utilizem  obras  protegidas  por  direitos  autorais,  exceto  nos  casos
previstos no artigo 46 da Lei Federal 9.610/98. Se for necessário utilizar músicas, imagens ou vídeos de
terceiros, recomendamos a pesquisa em plataformas livres, tais como https://freemusicarchive.org/ para
trilhas sonoras ou https://unsplash.com/ para imagens. 

Os trabalhos submetidos a este edital poderão compor acervo da TV UFOP, de modo a serem exibidos
livremente  em  seus  canais,  sem  que  para  isso  seja  necessário  autorização  dos/as  autores/as  ou
realização de pagamentos - os/as autores/as sempre serão identificados nos eventos da exibição de
suas obras.

https://unsplash.com/
https://freemusicarchive.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel_trTgHE1PEqFcrEuNjGn9rRW7xhijmT_NUj-fifi71Nh3w/viewform
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Ao submeterem trabalhos, os/as proponentes se declaram detentores dos direitos autorais dos produtos,
isentando a UFOP de quaisquer ônus oriundos de sua divulgação.

Os casos omissos serão analisados pela Produção da Mostra Multi. 

Marcos Knupp
Pró-Reitor de Extensão

Francisco José Daher Júnior
Coordenador da Central de Comunicação Institucional 


