CONCURSO: MAIS QUE ISTO: É CRISTO!
Datas do concurso: 1 de Janeiro de 2019 a 14 Junho de 2019
Data limite de entrega: 14 de junho 2019
1. CONCEITO DO CONCURSO • Proposta de criação de um vídeo que, de forma criativa,
utilizando os recursos audiovisual e multimédia e recorrendo a géneros e formas de
expressão variados, retrate conceito de Ecumenismo.
O trabalho final irá a concurso, através do envio no Website https://wetransfer.com/
para atreveteaserecumenico@gmail.com , onde os candidatos farão o upload das suas
obras. O vídeo deve ser apresentado em formato MP4, em HD ou, preferencialmente,
Full HD, com duração máxima de 4 minutos.
2. AS PEÇAS PRODUZIDAS • serão avaliadas e classificadas mediante os parâmetros
estabelecidos pelo júri constituído por diversos especialistas. Todos os participantes, em
especial os nomeados para atribuição de prémios, são convidados a participar FEJ
(Fórum Ecuménico Jovem) no dia 26 de outubro de 2019.
3. ADMISSÃO • Podem concorrer pessoas singulares e grupos informais de jovens ou
jovens provenientes de organizações juvenis, escolas, escuteiros, grupos de estudantes
universitários, programas de inclusão social, associações juvenis culturais e desportivas;
sem limite de número de participantes.
• Os grupos devem eleger um representante ou porta-vos.
• Os jovens podem ser de qualquer nacionalidade.
• Os trabalhos têm de ser originais.
• Os trabalhos deverão ser apresentados em língua portuguesa. Os que
contenham diálogos em língua estrangeira deverão ser dobrados ou legendados em
português.
• Cada grupo de concorrentes poderá participar com um número ilimitado de
vídeos, apresentando uma ficha de inscrição por cada vídeo.
• Serão aceites vídeos entregues em formato MP4, em HD ou Full HD (dimensão
ideal), com a duração máxima de 4 minutos.
• Os vídeos submetidos a concurso terão de ser baseados no tema: Atreve-te a
ser ecuménico.
• Ao fazer o upload do vídeo, os participantes deverão submeter a ficha de
inscrição, onde deve constar os dados do porta-voz do grupo e, caso o grupo seja
proveniente de uma entidade, os contactos da mesma, e do professor ou orientador
responsável; e o resumo da proposta de trabalho ou nota de Intenção (justificação da
escolha da adaptação - o tipo de narrativa e a estética dada ao tema).
• Exige-se também o preenchimento da Ficha Técnica onde deve constar, os
dados pessoais (nomes e datas de nascimento), os créditos de todos os participantes e
as Autorizações necessárias devidamente assinadas, conforme modelos anexos.
• Os vídeos submetidos deverão integrar um dos diferentes Géneros:
Ficção - assenta essencialmente na narrativa;

Animação – assenta no papel fulcral da imaginação no processo criativo
e na diversidade estética;
Documentário – tem como objetivo o testemunho e parte da realidade
para refletir sobre ela; ou
Experimental – Tem como objetivo expandir e explorar as formas, as
técnicas e os métodos da criação cinematográfica; (onde se inclui o Videoclip –
pela sua função comunicacional)
4. JÚRI • a decisão do júri é soberana e solidária, não sendo admitido recurso.
5. DIVULGAÇÃO DOS NOMEADOS • Os nomeados serão divulgados previamente
por correio eletrónico. O vencedor e premiados serão divulgados no FEJ.
6. PRÉMIOS • Os vencedores serão anunciados no dia 26 de Outubro de 2019 no
FEJ na cidade da Covilhã.
7. O UPLOAD DOS VÍDEOS a concurso deve ser feito até às 00h00 do dia 14 de
Junho de 2019, na página web do concurso, em: https://wetransfer.com/. A
organização do FEJ não assume qualquer responsabilidade pelos vídeos que não
estejam em perfeitas condições e reserva-se o direito de não admitir a concurso
os vídeos que não cumpram as condições descritas neste regulamento.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS • Ao submeter um trabalho a concurso, os participantes
declaram tratar-se de uma obra sua e que não viola os direitos associados a
qualquer outra produção existente. As imagens e a música utilizadas devem ser
originais e /ou estar livres de direitos de autor ou ser legalmente adquiridas para
o efeito. A direcção do FEJ não se responsabiliza por qualquer transgressão de
direitos de autor aquando da exibição dos vídeos. Para todos os efeitos legais, o
porta-voz ou o professor/orientador de cada grupo assumirá a responsabilidade
pelos trabalhos que tiver inscrito a concurso, excluindo-se toda e qualquer
responsabilidade da organização do FEJ. Todos os trabalhos participantes,
selecionados ou não, integrarão o arquivo do FEJ, que se reserva o direito de
reprodução e utilização de excertos ou da totalidade dos mesmos, através dos
meios que entender.
9. CASOS OMISSOS • Qualquer situação omissa neste regulamento será resolvida
pela organização do FEJ em consulta com o presidente do júri.

FICHA TÉCNICA
Preenche apenas 1 Ficha de Inscrição enviando para:
atreveteaserecumenico@gmail.com

FICHA DE INSCRIÇÃO 1 (Instituições/Organizações)
Passo 1
Entidade Responsável (organização, escola, etc.):

NIF (entidade):

Morada (entidade):

Código Postal:

Localidade:

Professor/Orientador:

Telefone:

Telemóvel:
E-mail:

FICHA DE INSCRIÇÃO 2 (Pessoa singular / Grupo)

Nome (Porta-voz do Grupo):

Data de Nascimento:

Cartão de Cidadão:

NIF:

Morada:

Código Postal:

Localidade:

Telefone:

Telemóvel:
E-mail:

Passo 3

CEDÊNCIA DE DIREITOS (a preencher pelo Porta-voz)

Eu, _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

C. Cidadão Nº ____________________________ declaro que a obra (vídeo) submetida a
concurso é original e que não viola os direitos de autor de qualquer outra produção existente
que conheço. Aceito o regulamento do concurso e autorizo as igrejas membros da organização
do Fórum Ecuménico Jovem (FEJ) a reproduzir, onde quando e como entender, o vídeo enviado,
utilizando-o e exibindo-o, e guardando uma cópia no seu arquivo, seja a obra enviada premiada
ou não. Declaro que a informação acima está completa, correta e é verdadeira.

Data:_____/______/______

_______________________________________

Assinatura

