
REGULAMENTO 

PRÊMIO “CURTA EM CASA” 

 

Belo Horizonte, 01 de junho a 21 de junho de 2020 

 

I. INTRODUÇÃO 

I. 1. Promovido pela Cardume, o prêmio “Curta em Casa” convida artistas a enviarem 

obras audiovisuais de curta-metragem que poderão ser selecionados para serem 

disponibilizados na plataforma cadume.tv.br em área específica destinada ao prêmio, 

entre os dias 01 de julho a 31 de julho de 2020. 

I. 2. Os filmes selecionados pela curadoria serão disponibilizados aos assinantes da 

plataforma que poderão avaliar positivamente os filmes. Ao final do período de 

disponibilização, os 03 (três) trabalhos com a maior quantidade absoluta de  

avaliações positivas receberão os seguintes prêmios: 

1º Colocado: R$500 

2º Colocado: R$300 

3º Colocado R$200 

II. PARTICIPANTES 

II. 1. Poderão participar deste Projeto artistas com CPF brasileiro válido e maiores de 

18 (dezoito) anos na data da inscrição. 

II.2. São inelegíveis para participar deste prêmio os sócios da Cardume, integrantes 

da organização, assim como seus cônjuges, companheiros e familiares em primeiro 

grau. 

II.3. Todas as pessoas elegíveis que se inscreverem passam a ser denominadas 

Participantes. 

III. INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

III.1. As inscrições iniciam-se à 15h do dia 01 de junho de 2020 e se encerram às 

23h59 do dia 21 de junho de 2020, horário de Brasília. 

III.2. Para participar, os interessados deverão submeter a inscrição por meio 

eletrônico, cumprindo o prazo estabelecido no item anterior e seguir as seguintes 

premissas: 

(a) concordar com este edital, disponível no site www.cardume.tv.br/curta-

em-casa/; 

(b) acessar e preencher o formulário de inscrição disponível no mesmo site. 

 

III.4. Cada Participante poderá enviar apenas 01 (uma) proposta. 

III.6. Somente serão aceitos os materiais que preencherem todas as condições 

estabelecidas neste edital além dos seguintes quesitos: 

(a) Ter duração máxima de 15 minutos; 

(b) Ter sido produzidos a partir de março de 2020; 



(c) Respeitar as regras de isolamento social e as recomendações da 

Organização Mundial da Saúde. 

III.8. A Cardume se reserva o direito de recusar, a seu exclusivo critério, materiais 

iguais ou semelhantes, ou ainda que infrinjam ou utilizem indevidamente direitos 

autorais, propriedade intelectual e/ou marcas de terceiros. 

III.9. Serão automaticamente desclassificados da participação os materiais que 

desrespeitarem ou violarem as regras deste edital e/ou apresentarem qualquer tipo 

de conteúdo machista, homofóbico, fascista, racista ou que contenha qualquer tipo 

de discurso de ódio. 

III.10. Os Participantes serão responsáveis pelas informações fornecidas em sua 

inscrição. Serão automaticamente desclassificados e excluídos deste Projeto, sem 

necessidade de prévia comunicação, os Participantes que informarem dados 

cadastrais incorretos, falsos e/ou que praticarem qualquer tipo de ato considerado 
fraudulento, ilegal, ilícito (como, mas sem se limitar, a plágio ou violação de direitos 

autorais ou propriedade intelectual), ou que atente contra os objetivos deste prêmio. 

IV. CURADORIA E SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

IV.1. A seleção dos curtas a serem disponibilizados na plataforma para avaliação dos 

assinantes será de realizada pela curadoria da Cardume desde o início das inscrições 

até o dia 30 de junho. 

IV.4. A Cardume poderá, caso julgue necessário, contatar os Participantes por 

telefone e/ou e-mail para fins de esclarecimentos adicionais sobre os trabalhos 

apresentados. 

IV.6. Caso algum Participante não responda ou não puder ser acessado 

por um período de até 03 (três) dias corridos após a primeira tentativa de contato 

pela Cardume por todos os contatos constantes na ficha de inscrição, ele poderá ser 

imediatamente desclassificado e substituído por outro Participante a ser selecionado 

pelo júri. 

IV.7. A decisão da curadoria é definitiva e irrecorrível, não se admitindo contra ela 

nenhum recurso. 

V. DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS E VENCEDORES 

V.1. Os trabalhos selecionados pela curadoria serão disponibilizados para votação 

dos assinantes da plataforma entre os dias 01 de julho a 30 de julho de 2020, por 

meio do site www.cardume.tv.b/curta-em-casa.  

v.2. Os assinantes da plataforma poderão assistir aos filmes selecionados e clicar no 

símbolo de aprovação logo abaixo do player do filme para votar. Serão contabilizados 

todos os votos e cada assinante poderá votar apenas uma vez em cada filme.  

VI. PRÊMIO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

VI.1. Ao final do período de avaliação pelos assinantes os filmes serão ordenados 

seguindo o critério de quantitativo absoluto de avaliação da aprovação e os 03 (três) 

primeiros filmes receberão prêmios da seguinte forma: 

 1º Colocado: R$500 

 2º Colocado: R$300 
 3º Colocado R$200 



VI.2. O prêmio será transferido para a conta PayPal a ser informada pelas(os) 

diretoras(res) dos filmes vencedores. Caso não possua conta PayPal as(os) 

diretoras(res) deverão providenciar a criação da conta após a comunicação do 

resultado. Informada a conta, a Cardume procederá com a transferência do valor 

bruto do prêmio em até 15 (quinze) dias corridos. 

VII. RESPONSABILIDADES DA(O) PARTICIPANTE 

VII.6. Os Participantes selecionados deverão manter o link dos filmes disponível no 

YouTube, com privacidade configurada como “Público” ou “Não listado” durante todo 

o período da disponibilização par votação. A indisponibilidade do filme ensejará em 

sua automática esclassificação. 

VIII. RESPONSABILIDADES DA ORGANIZADORA 

VIII.2. A Cardume se compromete oferecer orientação e suporte ao Participante 

Vencedor através do seu e-mail contato@cardume.tv.br 

IX. DIREITOS AUTORAIS 

IX.1. Os filmes selecionados são integralmente de propriedade das(os) Participantes. 

IX.2. A Cardume se reserva o direito de usar fotos e imagens disponibilizadas pelos 

participantes em campanhas promocionais pelo prazo de até 3 (três) anos e sem 

custo adicional. 

X. DISPOSIÇÕES FINAIS 

X.1.  Os filmes selecionados para este prêmio NÃO FARÃO PARTE DO CATÁLOGO 

DE FILMES DA CARDUME. Serão disponibilizados pela plataforma apenas no 

período e endereço especificado neste regulamento. Caso tenha interesse em 

integrar o catálogo da Cardume os filmes deverão ser inscritos utilizando-se o 

formulário de inscrição constante no site www.cardume.tv.br. 

X.2.  A Cardume não se responsabilizará pelas inscrições via internet que não forem 

realizadas por problemas na transmissão de dados, no servidor, nas linhas 

telefônicas ou em provedores de acessos dos usuários, por erros na leitura, ou 

ainda por falta de energia elétrica, sem exclusão das demais situações decorrentes 

de caso fortuito ou força maior. 

X.4. Os Participantes são os únicos responsáveis pelo conteúdo entregue e 

veiculado pela Cardume, responsabilizando-se integralmente por suas participações 

na ação e colocando a Cardume a salvo de quaisquer pleitos ou reivindicações, 

voluntários ou não, que envolvam a exibição de conteúdos em decorrência da 

presente ação cultural, assumindo, por conseguinte, todo o ônus decorrente de tais 

alegações, como indenizações, perdas e danos, custas judiciais e honorários 

advocatícios, incluindo o direito de regresso da Cardume contra o respectivo 

Participante. 

X.5. A participação neste edital implica na cessão do nome, imagem e som de voz 

dos Participantes, para fins de divulgação deste prêmio, sem quaisquer ônus à 

Cardume, pelo período de 3 (três) anos contados da data de inscrição. 

X.6. Os casos omissos, dúvidas e controvérsias que possam ocorrer com relação a 

este Projeto e suas regras serão solucionados pela Cardume, que deve ser contatada 

pelo e-mail contato@cardume.tv.br. 
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mailto:contato@cardume.tv.br


X.7. Este documento completo de participação estará disponível no site 

www.cardume.tv.br/curta-em-casa. 

X.8. A participação neste Projeto caracteriza a aceitação e o reconhecimento 

integral de todas as regras estabelecidas no presente edital e serve como declaração 

de que a Participante Vencedora(or) não tem qualquer impedimento à participação 

no Projeto. 

X.9. O conteúdo do presente edital, inclusive, mas não se limitando ao local da 

exibição e ao cronograma de seleção e exibição, poderá ser alterado a qualquer 

momento, mediante aviso aos Participantes através do site do prêmio. 

X.10. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de Minas Gerais como único 

competente para dirimir quaisquer questões judiciais oriundas de ou relacionadas a 

este Projeto. 
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