
FRESTA Mostra Audiovisual
3ª edição - 2018

Edital de Inscrições

1 Apresentação
Este edital é destinado a inscrição e seleção de artistas e realizadores/as
brasileiros/as com obras audiovisuais produzidas entre 2017 e 2018. Serão
consideradas obras audiovisuais: filme e vídeo (experimental, curta, animação,
machinima, videoperformance, videoarte); gif animado, foto-sequência, paisagem
sonora e obra radiofônica ou sonora.
Poderão ser enviados também projetos de instalação ou intervenção, desde que
acompanhados de um breve projeto de execução para exibição no prédio de Artes
Visuais - FURG. Estas obras serão avaliadas pela comissão de seleção levando em
conta a viabilidade de execução.

2 Objetivos
2.1 Realizar uma mostra que configure um espaço cultural de difusão, exposição

e formação em Artes Visuais, e contribua com as reflexões e as pesquisas
sobre o audiovisual e a arte contemporânea no Brasil;

2.2 Estimular e dar visibilidade a produção artística audiovisual dos/as estudantes
dos Cursos de Artes Visuais do Instituto de Letras e Artes;

2.3 Estimular e dar visibilidade a produção artística audiovisual de artistas do sul
do Brasil e de regiões que se encontram fora do eixo Rio-São Paulo e dos
grandes circuitos do audiovisual no Brasil;

2.4 Consolidar a Oficina de Vídeo do Curso de Artes Visuais como referência na
produção artística e na pesquisa sobre audiovisual e arte contemporânea.

3 Das Inscrições
3.1 As inscrições são abertas para artistas, estudantes e realizadores/as

brasileiros/as com obras audiovisuais produzidas entre 2017 e 2018.
3.2 As inscrições serão feitas exclusivamente online através do preenchimento do

formulário em que deverá ser indicado o link do vídeo ou da obra audiovisual,
para ser avaliado pela comissão de seleção. Caso seja necessário, o/a
participante deverá incluir o uso de senha para acesso ao vídeo.

3.3 O formulário está disponível em ( https://goo.gl/Y5Kc84 ).

3.4 O período de inscrições é de 28/08 a 24/09/2018.
4 Da Mostra e sua difusão

https://goo.gl/Y5Kc84


4.1 A mostra será aberta ao público e exibida no Prédio de Artes Visuais da
FURG, Campus Carreiros, RS, de 08 a 20 de novembro de 2018.

4.2 As obras selecionadas serão exibidas através de projeção, canal único e a
comissão organizadora, a seu critério, se reserva ao direito de propor outras
formas de exibição e/ou museografia para a exposição das obras
selecionadas;

4.3 As obras sonoras e os projetos de intervenção ou instalação aprovados pela
comissão de seleção serão exibidos conforme a viabilidade de execução;

4.4 A mostra poderá ser exibida, parcial ou integralmente, em outros eventos da
universidade como a Feira do Livro e Mostra de Produção Universitária. E os
vídeos selecionados, a critério da comissão organizadora, poderão ser
exibidos ao longo da programação da FURG TV;

4.5 A comissão organizadora poderá organizar itinerância parcial ou integral da
mostra;

4.6 Todos os eventos relacionados a mostra serão gratuitos e divulgados em
meios eletrônicos e/ou cartazes impressos.

5 Da participação
5.1 O participante fica ciente do regulamento e acata as decisões adotadas pela

Comissão Organizadora;
5.2 Cada participante será responsável pelo conteúdo, trilha sonora e imagens

das obras inscritas e selecionadas. Ao se inscrever o artista declara a
inexistência de plágio no trabalho inscrito, bem como garante a autorização
de terceiros que porventura tenham direitos conexos sobre o trabalho,
responsabilizando-se pelas eventuais reivindicações quanto ao uso não
autorizado;

5.3 O participante deve estar ciente que ao participar do edital autoriza a
utilização de seu filme, vídeo ou obra audiovisual (se selecionado) para a
exibição durante o período da Mostra e sempre que esta for exibida em outros
eventos organizados pela universidade ou em eventos que a universidade
participe. O participante também concorda com a utilização de sua obra para
fins de divulgação na tv ou em mídias sociais e plataformas digitais.

5.4 Cada participante poderá inscrever mais de uma obra, porém apenas uma
será selecionada;

5.5 Trabalhos em grupo deverão ser inscritos por um único responsável. Na ficha
de inscrição deverão constar os nomes de todos/as integrantes do grupo
juntamente com os respectivos e-mails e CPF. A Comissão Organizadora
reconhecerá o responsável pela inscrição como o único interlocutor para
decisões a respeito da participação do vídeo na mostra.



6 Das características do trabalho

6.1 A mostra será de livre temática;

6.2 O tempo de duração de cada vídeo ou outra obra audiovisual poderá ser de
06 (seis) minutos, no máximo, incluídos os créditos. A inscrição de obra que
exceda esta duração poderá ser submetida a avaliação da comissão de
seleção que deverá decidir sobre a viabilidade de sua participação no
conjunto da mostra;

6.3 Os vídeos submetidos a este edital devem ser renderizados na resolução
mínima de 720p (HD) independente da qualidade da captação da imagem.

7 Da seleção

7.1 A escolha dos trabalhos será realizada por uma Comissão de Seleção a ser
composta pela equipe de organização da mostra e um/a artista ou
realizador/a convidado/a.

7.2 O resultado será divulgado dia 24 de outubro de 2018 no site da mostra
(frestamostraaudiovisual.tumblr.com) e na página do Curso de Artes Visuais -
www.artes.furg.br.

7.3 A versão final do trabalho selecionado pode ser entregue diretamente na
Oficina de Vídeo – sala 14b, prédio de Artes Visuais – ou ainda enviado via
internet até 31 de outubro. Os vídeos selecionados devem ser renderizados
nas extensões MOV, WMV ou MP4, compressão H264 ou H265, taxa mínima
de bitrate de 5MB, e resolução mínima de 720p (HD) - sugerimos
1280x720p. Outras obras selecionadas terão a forma de envio definida pela
comissão;

7.4 Os/as selecionados/as também deverão enviar duas imagens de cena (still)
em formato jpg, na resolução total do vídeo e currículo do autor.

CRONOGRAMA
Inscrições
28 de agosto – 24 de setembro
Divulgação dos selecionados
24 de outubro
Lançamento FRESTA 2018
08 novembro, no Auditório da Oficina de Vídeo – Curso Artes Visuais FURG
Exibição FRESTA 2018
de 08 a 20 novembro na Sala de Experimentação – Curso Artes Visuais FURG

>>>>>

http://www.artes.furg.br


Comissão Organizadora
Ana Maio – Coordenadora
Fernanda Ramos Gonçalves - Colaboradora
Guilherme Mello – Colaborador
Maíra Hardt – Bolsista EPEC
Marcelo Gobatto – Coordenador

>>>>>
Contato (dúvidas e informações):

Oficina de Vídeo – Cursos de Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura
Fone: 53 3293 5429 - mostrafresta@gmail.com
frestamostraudiovisual.tumblr.com

mailto:mostrafresta@gmail.com

