
O  Formemus  2022  abre  chamada  para  mostra  competitiva  de  videoclipes  como  parte  da
programação do evento, entre os dias 19 e 21 de maio.

Videoclipes - Vídeos de músicas de artistas e/ou bandas.

Serão selecionados por curadoria até 20 videoclipes musicais com conteúdo autoral, lançados entre
janeiro de 2021 até o momento. Os videoclipes selecionados serão exibidos ao longo do evento, em
uma  mostra  competitiva,  onde  o  público  presente  irá  votar  para  definição  do  vencedor,  com
premiação de 1.000,00 (mil) reais. 

As inscrições serão realizadas entre os dias 22 de março e 15 de abril de 2022. 

Cada banda poderá inscrever até 2 vídeos.

A seleção será realizada pela curadoria do evento e os critérios serão baseados na criatividade,
edição, qualidade das imagens e relação com a música escolhida.

ATENÇÃO: INSCRIÇÕES COM DADOS INCOMPLETOS SERÃO DESCONSIDERADAS. 

NO ENDEREÇO É NECESSÁRIO PREENCHER RUA, NÚMERO/COMPLEMENTO, BAIRRO,
CIDADE, ESTADO E CEP.

A inscrição será feita online pelo link https://forms.gle/2L7xCiEe7xGyjJdX9 e o candidato
deverá enviar:
- Até 2 videoclipes a serem avaliados;
- 2 fotos de divulgação em boa resolução (foto do artista ou still do videoclipe).

1. Ao enviar o(s) videoclipe(s) para o evento, o concorrente declara expressamente e garante
ser proprietário ou possuidor de todos os direitos e licenças necessários para utilização e
execução pública de todos os materiais enviados (vídeos, áudios, fotos, textos, sons, etc.),
incluindo - mas não se limitando a:
a) Direitos de uso de imagem e som de pessoas, lugares ou coisas que apareçam no conteúdo
enviado;
b) Direitos das músicas presentes no conteúdo enviado, sejam elas o conteúdo principal, trilha
sonora ou trilha incidental do conteúdo, incluindo tanto os direitos de fonograma, quanto os de
autorais das músicas;

https://forms.gle/2L7xCiEe7xGyjJdX9


c) Direitos de textos, conceitos e ideias que apareçam no conteúdo e nos demais materiais
enviados;
d) Direitos do roteiro do conteúdo ou de textos que tenham servido de inspiração para o
conteúdo;
e) Direitos de imagens de arquivo ou de terceiros que apareçam no conteúdo e nos demais
materiais enviados;
f) Direitos de patentes ou licença para uso de informações de terceiros no conteúdo e nos
demais materiais enviados;
g) Quaisquer outros direitos que possam impedir a execução ou veiculação comercial ou não
comercial do conteúdo e dos demais materiais enviados.

2. O representante legal do videoclipe selecionado autoriza a exibição na programação do
Formemus 2022, bem como a utilização de imagens para fins jornalísticos, divulgação e
promoção do evento.

3. Caso selecionado, o proponente do filme deve enviar documento(s) de cessão dos direitos
autorais para composições musicais ou litero-musicais e fonogramas contidos em suas obras. A
exigência ocorre em atendimento a Lei Federal no. 9610/98 e em especial a seu art. 68 e seus
parágrafos, que ditam que as composições musicais ou litero-musicais e fonogramas em
execuções públicas - em transmissões de qualquer modalidade, incluindo exibições
cinematográficas - não poderão ser utilizadas sem prévia e expressa autorização do autor ou
titular.

Vitória/ES, 22 de março de 2022.

Direção Formemus


