
 

 

EDITAL  I 

CHAMADA PÚBLICA PARA INSCRIÇÃO DE OBRAS VISUAIS NA 

CATEGORIA EXPOSIÇÃO X-MAPPING DO FESTIVAL  

 

REGULAMENTO 

O Brasília Mapping Festival: #SmartCities, por meio deste convite público, abre           

chamada pública para inscrição de artistas que desejem ter sua obra           

exibida/projetada na categoria X-Mapping do festival, uma exposição a ser          

realizada na Estação Galeria de Metrô, em Brasília, DF de 08/06 à 07/07 de              

2019. 

Pela temática Smart Cities (Cidades Inteligentes), entendemos tecnologias e         

conceitos que envolvam as pesquisas e experimentações estéticas no âmbito da           

intersecção entre o espaço urbano, a arquitetura, o corpo e as tecnologias. 

Serão aceitas obras inéditas ou não, produzidas nos diferentes meios de           

expressão das artes visuais e digitais (vídeos, fotografias, vídeo-performances,         

videoarte, vídeo remix, vjing, desenhos, gravuras, gravura digital, animações 2D,          

3D, arte virtual, gifs, imagem digital, instalações artísticas entre outras).          

Soluções criativas de captação e projeção de imagens e sons em tempo real             

com a participação do público local serão priorizadas no critério de inovação. 

 

As obras devem atender às especificações técnicas indicadas nesta chamada. A           

organização do festival não oferece ou avaliza nenhum tipo de software           

comercial utilizado no evento.  

 



 

PÚBLICO ALVO 

Artistas visuais e digitais estão convidados e convidadas a enviar seus projetos            

para seleção.  

No caso de inscrição de trabalhos em grupo, apenas um membro deverá constar             

como responsável pela inscrição, ainda que a assinatura da obra seja           

eventualmente a do grupo, conforme sua preferência.  

 

SOBRE A ESTAÇÃO GALERIA DE METRÔ 

As obras serão exibidas no espaço expositivo da Estação Galeria de Metrô do             

Distrito Federal, sob responsabilidade da equipe técnica do festival.  

 

COMO PARTICIPAR 

● As propostas deverão ser inscritas por meio de formulário online:          

ACESSE AQUI, disponibilizado no site do projeto e divulgado nas redes           

sociais. 

● O período de inscrições: De 16/04 á 16/05/2019. Não há taxa de 
inscrição. 

 
● Poderão ser inscritas, no máximo, três (3) obras por artista, sendo 

necessário preencher um formulário para cada obra. 
 

● As propostas deverão necessariamente conter: 

 

Formulário de Cadastro de Proposta devidamente preenchido com os         

dados curriculares, restritos às informações sobre a obra proposta e          

dados pessoais da(s) e do(s)artistas. 

As obras devem ser postadas na plataforma Vimeo ou Youtube, com link            

disponibilizado no formulário de inscrição.  

Todas as obras devem estar disponíveis para download e com acesso           

restrito. No caso do Youtube, que não aceita senha para os arquivos,            

classificar o vídeo como “Não Listado”. 

 

https://forms.gle/5Z8Chz5M5xHVCASq8
https://forms.gle/5Z8Chz5M5xHVCASq8


 

 

● Solicitamos que utilize-se a senha padrão do Festival: brasiliamapping2019 
 

● De maneira a facilitar o processo de elaboração das propostas, será           

disponibilizada para consulta e download, por meio do formulário de          

inscrição: 

 

Blueprint do espaço expositivo ANEXO 01, desenho técnico da superfície          

de projeção de vídeo mapping contendo as especificações de altura,          

largura e profundidade, o que possibilita vislumbrar como vai ficar sua           

criação durante a projeção, assim como pode ser uma base de           

interferências virtuais no desenho arquitetônico. Para a exibição neste         

local, dispomos de equipamentos específicos que serão de        

responsabilidade do festival. 

 

A inscrição poderá ser prorrogada por livre decisão da comissão avaliadora, caso            

entenda que seja necessário. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ENVIO DAS OBRAS 

 

Para o envio das propostas a categoria X-Mapping (Exposição), os artistas           

deverão disponibilizar, na ficha de inscrição, o link do vídeo da obra ou proposta              

nas plataformas Vimeo ou Youtube, disponíveis para download, com acesso          

restrito ou como “Não Listado”. Serão aceitos também vídeos de demonstração           

de obras em desenvolvimento. 

 

A ficha de inscrição deve conter as especificações técnicas de cada obra            

proposta: material utilizado, equipamentos necessários, tempo de duração,        

características técnicas específicas para a apresentação, no caso de         

interatividade, requisitos necessários para a execução da obra, as estratégias de           

interação com a cidade (#SMARTCITIES), necessidade ou não de equipe de           

apoio para montagem e desmontagem da obra.  

 

https://drive.google.com/open?id=1qrwMQDYSzuHfHW2_20JWAFTAo72Da-vO


 

Após a exposição das obras selecionadas, os locais escolhidos para sua           

realização deverão permanecer da maneira como foram encontrados, sem         

prejuízo ou dano para o patrimônio público.  

 

Os recursos tecnológicos e equipamentos específicos serão de responsabilidade         

do festival. Para obras e instalações complexas o artista será o responsável e             

deverá, observar especificidades de hardware, software e conversões entre         

formatos e plataformas.  

 

Vídeo: 

❖ Container: .MOV ou .MP4 

❖ Formato: FullHD - 1920 x 1080px 

❖ Duração: de 30 à 90 segundos 

❖ Frame Rate: 30 fps 

❖ Bit Rate: 40 Mbps 

❖ Codec: h.264 

❖ Tamanho do arquivo: até 2GB 

 

Áudio: 

❖ Codec: AAC-LC 

❖ Bit rate: 320 kbps 

❖ Sample Rate: 48 kHz 

 

Os participantes deverão manter as masters da produção até a data do evento,             

disponibilizando o envio do arquivo caso requisitado pela produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SELEÇÃO 

 

● Esta chamada pública resultará na seleção de, no mínimo, 10 obras, a serem              

escolhidas pela curadoria. Este número poderá ser alterado a critério da           

organização do festival. 

 

● O festival não fará nenhum tipo de edição e/ou modificação da obra             

selecionada, que deve ser enviada já no formato pré-determinado neste          

regulamento. 

 

● Obras sem áudio poderão ser excepcionalmente selecionadas pela sua          

qualidade visual, ficando a cargo da curadoria do festival a decisão de adicionar             

ou não uma trilha para a mostra de maneira geral. 

 

● Obras com trilha terão seu áudio original mantido. É esperado, entretanto, que             

as propostas de trabalho contenham trilha. 

 

● Pelo menos 30% das obras selecionadas serão de artistas do Distrito Federal. 

 

● A temática é Smart Cities e os trabalhos, inéditos ou não, serão escolhidos de               

acordo com os seguintes critérios: 

 

- Qualidade técnico-estética da proposta (40%);  

- Originalidade e inovação (40%); e 

- Adequação da obra ao local (20%). 

 

● A decisão de seleção dos artistas para o festival é soberana, não cabendo veto               

ou recurso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADO 

 

● Os selecionados serão comunicados por e-mail logo após o processo de            

seleção. 

 

● A relação completa das propostas selecionadas será divulgada nas redes           

sociais do Brasília Mapping Festival: #SmartCities e estará disponível para          

consulta no site do evento  (http://www.brasiliamapping.com.br). 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

● A premiação do evento é simbólica. Não está previsto nenhum tipo de             

premiação em dinheiro e/ou ajuda de custo, passagens aéreas, pró-labore ou           

cachê para o artista ou para a obra selecionada. 

 

● A trilha sonora das obras deve ser original ou livre do pagamento de direitos               

autorais. A organização do Festival não se responsabiliza pelo uso de trilhas que             

exijam o pagamento de direito autoral, sendo esta uma responsabilidade do           

artista. 

 

● O artista é inteiramente responsável pela autoria e conteúdo de sua obra, bem              

como pelas autorizações de uso das imagens de terceiros que possam vir a             

conter em seu trabalho, ficando o festival isento de cobranças desta natureza. 

 

● O festival se reserva o direito de desclassificar, a qualquer tempo, a seu              

exclusivo critério e estando desobrigada a justificar o motivo da recusa, as            

propostas que não se enquadrem nas condições dispostas a seguir: 

 

➢ que tenham conteúdo inapropriado ou ofensivo, que contenham qualquer         

tipo de situação, imagem ou palavra com conotação maliciosa ou          

pornográfica, calúnias, difamações e injúrias, ameaças, ofensas, de cunho         

violento, ilícito, ofensivo, discriminatória de qualquer natureza, ofensiva à         

liberdade de crença e às religiões, ou que possam ser entendidos como            

incitação à prática de crimes (ou contravenção penal); 

http://www.brasiliamapping.com.br/


 

 

➢ que tenham intenção de divulgar produto, serviço ou qualquer finalidade          

comercial; 

 

➢ que infrinjam ou utilizem indevidamente os direitos autorais, propriedade         

intelectual e/ou marcas de terceiros; 

 

➢ que possam causar danos materiais e/ou morais a terceiros, ou que de            

qualquer forma estejam em desacordo com a finalidade do festival. 

 

● Os participantes, desde já, concordam expressamente que todas as obras           

selecionadas pelos curadores da categoria Exposição X-Mapping serão        

gratuitamente cedidas ao Brasília Mapping Festival por prazo indeterminado,         

conforme data de realização do mesmo, em peças de divulgação prévia e durante             

a execução do projeto, de 08/06 a 07/07/2019. Concordam com a expressa e             

irrevogável renúncia dos direitos autorais por parte dos participantes, os quais           

também autorizam o uso dos seus respectivos nomes, imagem e som de voz;             

sendo certo que, ao se inscreverem, os participantes autorizam o festival a fazer             

uso das obras citadas por qualquer meio de publicação, transmissão,          

retransmissão, distribuição, comunicação ao público e reprodução, com a         

finalidade específica de divulgação do presente projeto. 

 

● O Brasília Mapping Festival: #SmartCities exime-se de qualquer         

responsabilidade decorrente do uso indevido por terceiros de qualquer imagem          

publicada na categoria Exposição X-Mapping, inclusive mediante sua reprodução         

e/ou divulgação em quaisquer plataformas. 

● Outras ações previstas pelo festival, serão realizadas nos dias 06 e 07 de              

julho de 2019, no Museu Nacional da República, Esplanada dos Ministérios. 

 

● Esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada Pública poderão ser          

obtidos através do email: editais@brasiliamapping.com.br 

 

 

 

 



 

 

CRONOGRAMA 

 

Lançamento do Edital: 

16/04/2019  

 

Envio das propostas e Inscrições: 

Até 16/05/2019  

 

Julgamento e seleção pela equipe curatorial das obras  propostas:  

17 e 21/05/2019  

 

Divulgação online das obras  selecionadas:  

22/05/2019  

 

Envio do trabalho final 

28/05/2019 

 

Abertura da Exposição X-Mapping na Estação Galeria de Metrô 

08/06/2019 

 

Término da Exposição X-Mapping na Estação Galeria de Metrô: 

07/07/2019 

 

 
Formulário de Inscrição 
ACESSE AQUI 
 

ANEXO 01  

Blueprint  
 

 

 

https://forms.gle/5Z8Chz5M5xHVCASq8
https://drive.google.com/open?id=1qrwMQDYSzuHfHW2_20JWAFTAo72Da-vO

