
 

A plataforma online de distribuição de cinema independente em língua portuguesa, CANAL O 

CUBO, torna público, para conhecimento dos interessados, que receberá inscrições para a seleção 

da programação do VII FESTIVAL INTERNACIONAL O CUBO DE CINEMA INDEPENDENTE EM LÍNGUA 

PORTUGUESA 2020.  

O processo de seleção visa à escolha de vídeos produzidos em língua portuguesa para a composição 

da grade de programação do VII FESTIVAL INTERNACIONAL O CUBO DE CINEMA INDEPENDENTE EM 

LÍNGUA PORTUGUESA 2020, a ser realizado de 12 a 15 DE NOVEMBRO DE 2020. Este ano, devido 

ao COVID-19, nosso festival se dará em caráter exclusivamente online, havendo a possibilidade de 

evento presencial, caso a situação até lá esteja em condições para tal.  

ATENÇÃO: Os vídeos selecionados, além de integrarem a mostra cinematográfica, estarão 

automaticamente selecionados para o catálogo de filmes do CANAL O CUBO 

(www.canalocubo.com), por no mínimo, 12 meses, sem fins lucrativos.  

O Festival O Cubo de Cinema não exige exclusividade. Os filmes inscritos podem concorrer em 

outros festivais e/ou ter licenciamento para outros segmentos, como TV por assinatura, durante o 

período de inscrições e exibição no canal.  

No ato da inscrição do vídeo pressupõe-se que o proponente tenha concordância e que a proposta 

esteja em conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste edital. 

INSCRIÇÕES 

A realização do processo de seleção deste edital é de responsabilidade do INSTITUTO CULTURAL 

KREATORI LTDA, inscrito no CNPJ sob o número 11.190.357/0001-04, com sede na cidade do Rio de 

Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Brasil, na Praia de Botafogo, 460, bairro Botafogo. O processo de 

seleção tem como objetivo selecionar número não predefinido de peças audiovisuais que se 

enquadrem nas condições e exigências deste edital. 

1. OBJETIVOS 

O edital de seleção do VII FESTIVAL INTERNACIONAL O CUBO DE CINEMA INDEPENDENTE EM 

LÍNGUA PORTUGUESA 2020 tem como objetivos específicos a serem considerados na seleção 

dos vídeos: 

1.1. Distribuir produção audiovisual independente em língua portuguesa. 

1.2. Promover e estimular o uso da licença Creative Commons entre produtores culturais, 

cineastas e usuários Web. 

1.3. Criar ambientes digitais, como sites e redes sociais, para promover e divulgar vídeos e 

conteúdos da produção do canal. 



1.4. Acrescentar uma valiosa contribuição para a memória cultural da produção audiovisual 

independente através de informações organizadas em um site de qualidade técnica e 

estética reconhecida. 

1.5. Democratizar o acesso à produção audiovisual independente para amplos segmentos da 

sociedade beneficiados pelo uso da Internet enquanto meio de distribuição. 

2. PARTICIPAÇÃO 

2.1. A participação neste edital está condicionada ao pagamento de uma taxa de R$25,00 

(vinte e cinco reais, Brasil) e 10€ (dez euros, Portugal e demais países), não reembolsáveis, 

por proponente, que pode submeter até 02 (dois) filmes. 

2.2. Os 2 (dois) filmes devem ser produzidos pela mesma produtora audiovisual e/ou dirigidos 

pelo mesmo diretor. Filmes de produtoras ou diretores diferentes serão considerados em 

inscrições separadas. 

2.3. Caso o proponente queira inscrever mais de 02 (dois) filmes, será cobrada uma taxa de 

R$15 (quinze reais, Brasil) e 5€ (cinco euros, Portugal e demais países) por título extra. 

2.4. A taxa de inscrição deverá ser paga via depósito ou transferência bancária. 

3. SELEÇÃO 

3.1. O processo de seleção deste edital será divulgado através do site: www.canalocubo.com e 

suas redes sociais associadas.  

3.2. Poderão participar do presente edital pessoas físicas e jurídicas com conteúdos 

audiovisuais que se encaixem em uma das categorias descritas para a programação do 

canal. 

3.3. Para a seleção da programação do VII FESTIVAL INTERNACIONAL O CUBO DE CINEMA 

INDEPENDENTE EM LÍNGUA PORTUGUESA 2020, os vídeos já deverão estar produzidos e 

finalizados, além de devidamente licenciados em uma das licenças Creative Commons, 

discriminadas no Anexo I deste edital. 

3.4. O Festival indica o uso de trilha sonora licenciada via Creative Commons, pois a associação 

do curta à licença é independente da trilha sonora. Os filmes selecionados para o festival 

deverão apresentar a lista dos links na Web das trilhas já licenciadas via Creative 

Commons. No caso de trilhas não licenciadas via Creative Commons, os produtores 

deverão apresentar as autorizações por escrito, em PDF, de trilhas sonoras assinadas pelos 

autores para uso no filme com as respectivas cópias do RG/CPF e NIF dos autores. 

3.5. Em nenhuma circunstância a seleção do vídeo implicará apoio financeiro para a produção, 

cabendo única e exclusivamente ao proponente a responsabilidade de captar os recursos 

necessários à produção do projeto. 

3.6. Serão aceitos vídeos e/ou proponentes de países de língua portuguesa. 

3.7. A participação no processo de seleção deste edital importa na responsabilização pessoal e 

intransferível dos proponentes e/ou seus representantes legais, pela veracidade das 

informações fornecidas. 

4. CATEGORIAS 

Serão aceitas inscrições para:  

ANIMAÇÃO: curta, média e longa metragens;  

DOCUMENTÁRIO: curta, média e longa metragens;  

FICÇÃO: curta, média e longa metragens de temas variáveis; 

ENTRETENIMENTO: curta, média e longa metragens (Webséries e programas Web em 

música, gastronomia, fotografia e temas diversos ligados à cultura e ao entretenimento);  



EXPERIMENTAL: curta, média e longa metragens (produções em vídeo, como videodança, 

videoarte e afins – tema livre). 

SÉRIES: curta, média e longa metragens ,conteúdo seriado. 

5. DURAÇÃO 

Serão aceitas inscrições que sigam as seguintes especificações: 

Curta-metragem: 0’ a 30’ 

Média-metragem: 31’ a 75’ 

Longa-metragem: a partir de 75’ 

Conteúdo seriado (2 (dois) episódios de duração indeterminada, que mantenham entre si 

unidade argumental e sequencial, configurando, assim, uma série audiovisual. 

6. INSCRIÇÃO 

6.1. As inscrições estão abertas do dia 06 de julho de 2020 ao dia 15 de outubro de 2020. 

6.2. As inscrições somente poderão ser feitas pelo e-mail canalocubo@gmail.com, mediante o 

pagamento da taxa de inscrição. 

6.3. A inscrição será considerada válida somente se atender a todas as condições requeridas 

nesse edital e se contemplar todas as informações solicitadas na inscrição, a saber: 

6.3.1.   Ficha de Inscrição: (ANEXO II) devidamente preenchida, anexada ou colada no corpo 

do email, contendo link para o vídeo inscrito. 

6.3.2.    Imagens em .jpg: 2 (duas) imagens, sem inserção de legenda, para divulgação 

posterior, podem ser prints de frames e/ou still do filme e devem ter boa qualidade 

visual, cada uma deve ter no máximo 3MB. 

6.3.3.  Toda e qualquer arte de divulgação do filme (trailer, flyer digital etc. que exista e que 

possa ser usada pela produção do Festival é desejável. 

6.3.4.    Descritivo de trilha sonora: 

a) para trilhas sonoras licenciadas via Creative Commons: lista dos links na Web das 

trilhas já licenciadas; 

b) para trilhas sonoras não licenciadas via Creative Commons: autorização de uso de 

trilha sonora cedida pelo autor de cada música utilizada no projeto (ANEXO III). 

6.3.5. Comprovante de depósito da taxa de inscrição em nome de: 

Brasil  
INSTITUTO CULTURAL KREATORI LTDA 
CNPJ: 11.190.357/0001-04 
Banco Santander Agência 0909 / Conta corrente 13000174-8 

 
Internacional 
INSTITUTO CULTURAL KREATORI LTDA 
Bank: Bank Santander (Brasil) S.A. 
Swift (BIC CODE): BSCHBRSP 
IBAN: BR33 9040 0888 0090 9013 0001 748C 1 
Account Number: 13-000174-8 
Beneficiary Name: Instituto Cultural Kreatori Ltda ME 
Bank Agency Number: 0909 
Bank Address - Rua das Laranjeiras, 404 - Laranjeiras - Rio de Janeiro / RJ 
Zipcode: 22240-006 

6.4. O vídeo a ser inscrito deverá estar disponível na Web (em conta aberta, não listada, ou 

privada com senha, em plataforma a escolha do inscrito – Youtube ou Vimeo) e seu link de 

referência deve ser encaminhado no e-mail juntamente com a Ficha de inscrição. Deve 



possuir qualidade mínima de 720p e estar licenciado via Creative Commons (verificar os 

diferentes tipos de licença no ANEXO I deste edital). 

6.5. A participação somente poderá ser considerada como validada quando o participante 

receber a mensagem “SEU VÍDEO FOI INSCRITO COM SUCESSO”.  

6.6. O proponente deverá ser o único responsável pela autoria do vídeo inscrito, inclusive 

judicialmente, no caso de qualquer questionamento que diga respeito ao mesmo e às 

informações enviadas ao CANAL O CUBO, principalmente de cunho de direitos autorais e 

de uso da coletividade. 

7. PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO 

7.1. A seleção dos vídeos será realizada pelo Curador do CANAL O CUBO e seus colaboradores, 

que analisarão com critérios as seguintes etapas: Roteiro, Direção, Fotografia e, em 

específico, as potencialidades da obra como um todo. 

7.2. Será selecionado um número não definido de vídeos que estejam aptos a ingressar na 

programação do festival, nas categorias e critérios exigidos por este edital. 

7.3. O resultado do processo de seleção será divulgado, em data a ser definida, pelo INSTITUTO 

KREATORI, no site do canal www.canalocubo.com. Apenas os vídeos selecionados serão 

comunicados mediante contato telefônico/email. 

7.4. Os proponentes dos vídeos selecionados não receberão patrocínio / apoio financeiro pela 

produção de seus vídeos.  

8. PREMIAÇÃO 

8.1 Algumas categorias receberão premiação, que será apresentada no ultimo dia do Festival. 

8.2 Um júri, composto por profissionais com experiência em produção audiovisual / produção 

de conteúdo para a Web, será convidado pelo Curador do Festival para realizar o 

julgamento dos vencedores do festival, nas seguintes categorias: 

MELHOR FILME – FICÇÃO 
MELHOR ATOR - FICÇÃO (filme ou série) 
MELHOR ATRIZ - FICÇÃO (filme ou série) 
MELHOR ATOR/ATRIZ COADJUVANTE 
MELHOR DIREÇÃO - FICÇÃO 
MELHOR DIREÇÃO - DOC 
MELHOR DIREÇÃO - SÉRIE 
MELHOR FILME – DOCUMENTÁRIO 
MELHOR FILME – ANIMAÇÃO 
MELHOR FILME – ENTRETENIMENTO 
MELHOR FILME – EXPERIMENTAL 
MELHOR SÉRIE 
MELHOR TRILHA SONORA 
MELHOR FIGURINO 
MELHOR FOTOGRAFIA 
MELHOR PRODUÇÃO 
MELHOR ROTEIRO - FICCÃO 
MELHOR ROTEIRO - DOC 
MELHOR SOM DIRETO 
MENÇAO HONROSA  
MELHOR FILME JÚRI POPULAR  
 

8.3 Excepcionalmente, este ano será destinado um prêmio em dinheiro no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais, Brasil) e 80,00 € (oitenta euros, Portugal e demais países), às categorias: 

http://www.canalocubo.com/


MELHOR FILME - FICÇÃO 
MELHOR FILME - DOCUMENTÁRIO 
MELHOR FILME - ANIMAÇÃO 
MELHOR FILME - ENTRETENIMENTO 
MELHOR FILME - EXPERIMENTAL 
MELHOR SÉRIE 

8.4 Os prêmios em dinheiro serão depositados após o Festival, diretamente na conta do 

responsável pela inscrição e serão debitadas todas as taxas referentes a despesas bancárias 

e impostos. 

9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. Os selecionados assumem total e exclusiva responsabilidade direta pela produção dos 

vídeos enviados, sendo de sua responsabilidade o pagamento dos serviços e mão de obra 

destas produções. Nenhuma despesa de pré-produção será ressarcida. 

9.2. Os selecionados, desde já, autorizam a cessão de direitos autorais de acordo com o tipo de 

licença Creative Commons devidamente selecionada para o projeto. 

9.3. Os selecionados autorizam também o uso das imagens enviadas junto à Ficha de inscrição 

para a divulgação do Festival (impressa e digital), com ou sem aplicação de elementos 

gráficos criados pela equipe do CANAL O CUBO. 

9.4. Quaisquer dúvidas, divergência ou situações não previstas neste regulamento serão 

apreciadas e decididas pelo INSTITUTO KREATORI, responsável pelo projeto. 

9.5. O INSTITUTO KREATORI reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério, alterar os termos 

deste edital, informando previamente aos participantes do processo de seleção, através de 

avisos no site www.canalocubo.com e nas redes sociais do canal, sempre se pautando pela 

legalidade e respeito aos participantes. 

CONTATO PARA DÚVIDAS: 

Kreatori Filmes 

BRASIL  +55 21 98830-2405 / + 55 21 96704-4682 /  

+55 32 98824-9391 

PORTUGAL +351 963 775 689 

https://www.facebook.com/canalocubo 

Insta: @canalocubo 

canalocubo@gmail.com 

Fabíola Cerbella de Paula – Produtora Geral 

Fabiano Cafure – Produtor Executivo e Curador (Brasil) 

Eridan Leão – Coordenadora Geral 

Alessandra Velho – Produção Executiva (Portugal) 

 


