
 

EDITAL  IV 

CHAMADA PÚBLICA PARA INSCRIÇÃO DE PROJETOS E IDEIAS 

INOVADORAS NA CATEGORIA SOCIAL MAPPING DO FESTIVAL  

 

REGULAMENTO 

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

chamada pública para inscrição de artistas que desejem se apresentar na           

categoria Plataformas Sociais: Social Mapping do Festival, que será realizado          

nos dias 06 e 07 de julho de 2019, na área externa do Museu Nacional da                

República, Esplanada dos Ministérios, em Brasília, DF. 

A temática é Smart Cities (Cidades Inteligentes), definida nesta categoria como:           

soluções inovadoras em plataformas sociais para fachadas interativas de         

edifícios, museus ou locais públicos, com uso de projeção mapeada e interações            

de pessoas em tempo real. Serão aceitos projetos técnicos e ideias de criação e              

desenvolvimento, inéditos ou não, em formato de vídeo (ou vídeo pitch) de até 2              

minutos. Sugerimos a seguinte estrutura de apresentação:  

1. Qual a necessidade e objetivo? 

 2. Solução proposta. 

3. Sobre os diferenciais.  

É esperado, entretanto, que as propostas explorem as seguintes conceitos:          

algoritmos e sistemas complexos computacionais; metodologias      

transformadoras para a criação artística, manifestação e fruição estética         

coletivas; modelos, sistemas e agentes inteligentes; interfaces e interações para          

experiências lúdicas em rede. 



Propostas que apresentem amostras, fotos de um protótipo, descrição do          

projeto, valor de investimento ou algo que facilite o entendimento e que            

demonstre a sua capacidade de execução serão bem-vindas.  

 

PÚBLICO ALVO 

Público em geral. Qualquer pessoa brasileira ou estrangeira, maior de 18 anos,            

poderá enviar seus projetos ou ideias 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 O MUSEU NACIONAL DA REPÚBLICA 

Os vídeos selecionados para a categoria Plataformas Sociais: Social Mapping          

do Festival serão disponibilizados na internet no site do festival e serão exibidos             

na fachada do Museu Nacional da República, sob responsabilidade da equipe           

técnica do festival. O prédio de estilo modernista foi concebido pelo arquiteto            

Oscar Niemeyer e inaugurado no dia 15 de dezembro de 2006, dia em que o               

arquiteto celebrou os seus 99 anos de idade.  

 

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. 

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

sendo necessário preencher um formulário para cada obra. 

 
● As propostas deverão necessariamente conter: 

 

o Formulário de Cadastro de Proposta devidamente preenchido       

com os dados curriculares, restritos às informações sobre a obra          

https://forms.gle/MknYyqXfzMvDAMru7
https://forms.gle/MknYyqXfzMvDAMru7


proposta e às atividades artísticas e dados pessoais da(s) e          

do(s)artistas. 

o 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”. 

o Solicitamos que utilize-se a senha padrão do Festival:        

brasiliamapping2019 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ENVIO DOS VÍDEOS 

 

Para o envio das propostas para a categoria Plataformas Sociais: Social Mapping            

do festival, os proponentes deverão disponibilizar, na ficha de inscrição, o link do             

vídeo da obra online nas plataformas Vimeo ou Youtube, para a equipe curadora             

disponíveis para download e com acesso restrito. 

 

SELEÇÃO 

 

● Esta chamada pública resultará na seleção de, no mínimo, 05 propostas, 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 do projeto ou ideia               

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

regulamento. 

 

● Para os casos de vídeos sem trilha sonora, fica a cargo da curadoria do Festival                

a decisão de adicionar ou não no vídeo enviado. 

 

● 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 das propostas 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 projeto, pessoa ou para o grupo selecionado. 

 

● 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           

proponente. 

 

● O proponente é inteiramente responsável pela autoria e conteúdo de sua            

proposta ou ideia, bem como pelas autorizações de uso das imagens de terceiros             

que possam vir a conter em seu vídeo, 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: 

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


 

➢ 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); 

 

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

comercial; 

 

➢ que façam propaganda eleitoral ou divulguem opinião favorável ou contra          

partido, candidatos e candidatas; 

 

➢ 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 Performances Artísticas serão        

gratuitamente cedidas ao Brasília Mapping Festival por prazo determinado, em          

peças de divulgação prévia e durante a execução do projeto, nos dias 06 e 07 de                

julho. 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 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 Intervenções Urbanas: Urban Mapping, inclusive mediante         

sua reprodução e/ou divulgação em quaisquer plataformas. 



 

● 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 propostas: 
17 e 21/05/2019 
 
Divulgação online das propostas selecionadas: 
22/05/2019 
 
Formulário online 
 ACESSE AQUI 
 

 

mailto:editais@brasiliamapping.com.br
https://forms.gle/MknYyqXfzMvDAMru7

