I – APRESENTAÇÃO
Quem nunca se questionou sobre o significado de uma escultura, o nome de uma rua, uma
festa popular, ou mesmo o que determinada obra de arte representa? E quem nunca formulou
uma hipótese ou deu um sentido próprio para essas construções sociais?
Em consonância com a 15ª Semana Nacional de Museus, que tem como tema esse ano
“Museus e histórias controversas: dizer o indizível em museus”, o Museu da Imagem e do Som
de Santa Catarina (MIS-SC) lança o desafio MISPLICA?., interessado em conhecer e divulgar
explicações inteligentes, divertidas ou fantasiosas sobre o que se encontra dentro e fora dos
museus.
Para participar, você deve gravar e enviar um vídeo explicando algo curioso relacionado à
memória social de sua cidade. As melhores explicações serão exibidas online na página da
Fundação Catarinense de Cultura(FCC), do MIS-SC, e em canal próprio no YouTube, bem como
na sala de cinema do Centro Integrado de Cultura(CIC), a critério do MIS-SC, para apreciação
pública. O vídeo que receber mais curtidas no canal do YouTube leva o prêmio especial.

II – CRONOGRAMA
• 20/03/2017 a 18/05/2017: Aberta a convocatória para envio de vídeos.
• 19/05/2017 a 25/05/2017: Período de exibição dos vídeos e votação.
• 26/05/2017: Divulgação do vídeo vencedor e entrega da premiação.

III – CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
Poderá inscrever-se no MISPLICA? qualquer proponente pessoa física ou produtoras, de
nacionalidade brasileira ou estrangeira. Menores de idade podem participar desde que
inscritos por um responsável maior de idade indicado na Ficha de inscrição.
Cada proponente poderá inscrever até três vídeos.
O vídeo inscrito não necessitará ineditismo, contanto que respeite os critérios definidos no
presente edital.
Serão aceitas para exibição apenas cópias em formato digital. Os vídeos poderão ser realizados
em qualquer suporte e com qualquer tipo de equipamento, incluindo smartphones e similares
e deverão ter no máximo 5(cinco) minutos de duração. São preferíveis, mas não excludentes,
as extensões .mov, .avi, .mp4, .mkv ou .mpg.
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Vídeos em outro idioma devem ter legenda em português.
Não serão aceitas inscrições de vídeos de cunho preconceituoso ou que viole os direitos
humanos e dos animais.

IV – PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO
A inscrição para os vídeos é gratuita e deverá ser feita da seguinte forma:
Preencher
a
ficha
de
inscrição
disponível
no
seguinte
endereço:
https://goo.gl/forms/YmT6QIdTtXOH4thL2 – será necessário informar um link para download
do vídeo. Links apenas para visualização não serão aceitos. Recomendamos os
serviços WeTransfer para arquivos de até 2 Gb de tamanho e MyAirBridge para arquivos
maiores de 2Gb.
O MISPLICA? não cobrirá despesas ou taxas relativas à produção ou inscrição dos vídeos para
seleção. As mesmas são de inteira responsabilidade do proponente.
Serão considerados inscritos apenas os vídeos recebidos até a data limite conforme item II do
presente Edital. Vídeos enviados ou entregues fora dos prazos determinados e/ou que não
apresentarem todos os requisitos solicitados não terão sua inscrição validada.

V – DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DOS TRABALHOS
Os critérios definidos para a seleção dos vídeos são:
1. Aderência ao tema do MISPLICA?
2. Aderência ao tema proposto pela 15ª Semana de Museus – “Museus e histórias
controversas: dizer o indizível em museus”.
3. Respeito à duração do vídeo para até 5 (cinco) minutos;
4. Respeito às qualidades técnicas e artísticas ao que o vídeo se propõe.
5.

VI – DA COMISSÃO JULGADORA
1. A Comissão Julgadora será formada por profissionais do MIS-SC, do meio audiovisual e
da museologia.
2. A Comissão Julgadora selecionará quantos vídeos julgar necessários para a exibição,
levando em conta os critérios já definidos.
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3. A Comissão Julgadora é soberana em suas decisões, sobre as quais não caberão
recursos de qualquer espécie.
4. Integrantes desta Comissão Julgadora não poderão participar com trabalhos próprios
no presente edital.
5.

VII – DA PREMIAÇÃO
O MISPLICA? premiará os trabalhos melhores avaliados da seguinte maneira:
1. Por Voto Popular. O vídeo que receber mais curtidas on-line no canal do MISPLICA? no
YouTube.
2. Por Voto da Comissão Julgadora. O melhor vídeo eleito pela comissão julgadora.
A divulgação dos vencedores será realizada na plataforma virtual do MISPLICA?.
Os autores dos vídeos escolhidos por voto popular e pela comissão julgadora receberão, cada
um, um kit com publicações, filmes e 2 ingressos para a próxima sessão do Cinema ao Vivo(em
data a definir). Além disso, o ganhador pelo voto popular receberá, também, os seguintes
itens:




KIT Cervejaria Sambaqui (somente para maiores de 18 anos) contendo:
o 1 Garrafa da cerveja “Lola”
o 1 Garrafa da cerveja “Blondô”
o 1 Garrafa da cerveja “Wit”
o 5 chopps (livre escolha) para consumir na cervejaria Sambaqui (unidade Santa
Mônica ou Santo Antônio de Lisboa)
KIT Teatro Ademir Rosa (TAR-CIC) ou Teatro Álvaro de Carvalho (TAC-Centro)
contendo:
o 1 par de ingresso cortesia*
*Condições para retirada do par de ingresso:





O ganhador poderá escolher apenas uma apresentação, seja no TAR ou no
TAC;
O espetáculo deverá ocorrer entre junho de 2017 e junho de 2018;
O ingresso deverá ser solicitado ao MIS-SC com antecedência mínima de 2
semanas para a data da apresentação.
Sujeito a disponibilidade.
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A entrega dos prêmios será realizada a critério do vencedor pessoalmente no MIS-SC ou por
correio.

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. O responsável pela inscrição declara, no ato da inscrição, que é o realizador da obra e
que é detentor de todos os direitos cabíveis, garantindo sua exibição no MISPLICA?, e
que todos os elementos ou qualquer tipo de trabalho utilizados no vídeo inscrito,
incluindo a trilha sonora e imagens de arquivo, não violam qualquer direito de uso de
imagem ou de propriedade intelectual de terceiros, concordando assim o responsável
pela inscrição em assumir exclusiva responsabilidade legal por uma eventual
reclamação, ação judicial ou litígio, seja direta ou indiretamente decorrente da
exibição ou uso dos trabalhos. A inscrição automaticamente implica no
reconhecimento sem reservas deste regulamento e autoriza a exibição e a divulgação
dos trabalhos no sítio eletrônico da Fundação Catarinense de Cultura e do MIS-SC,
espaço expositivo do museu e sala de cinema do Centro Integrado de Cultura.
2. Os inscritos declaram-se automaticamente cientes do conteúdo completo deste edital.
3. Em caso de dúvidas, os participantes podem entrar em contato com a equipe pelo email agendamentomis@fcc.sc.gov.br
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