
 



 

  

 

1ª MOSTRA AUDIOVISUAL  

OLHOS DA ALMA 

  

APRESENTAÇÃO: 

Os potenciais criativos da juventude espírita com diversos grupos de 

mocidades espalhados pelo Brasil são enormes. Para colocar essa 

potencialidade aliada à divulgação consoladora de princípios da Doutrina 

Espírita, idealizou-se o projeto de mostra audiovisual. 

A Federação Espírita do Estado de Sergipe (FEES), com o intuito de 

incentivar e fomentar a produção de material audiovisual, convida a todos 

para sua 1ª Mostra de Audiovisual “Olhos da Alma”. A proposta é apoiar a 

produção de obras audiovisuais espíritas, além da divulgação dos ideais 

de Eurípedes Barsanulfo, através de material que busque uma temática 

positiva sobre a vida. Para tal, torna-se público o Edital de seleção de 

produções audiovisuais de curtas-metragens. As inscrições para 

participação estão abertas conforme os critérios que constam no edital. 

Com a Mostra Audiovisual, pretende-se possibilitar ao jovem a 

oportunidade de ser um gerador de conteúdo de interesse tanto "local" 

quanto “nacional”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

1.TEMA E OBJETIVOS: 

Neste ano comemoram-se 141 anos do nascimento de Eurípedes 

Barsanulfo e, para celebrar esta personalidade do Espiritismo, o tema 

geral da mostra será “Ver o mundo pelos olhos da alma”, com os 

seguintes subtemas: Compaixão, Alteridade, Empatia e Respeito, os 

quais Eurípedes sempre defendeu. 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

Produção de vídeos de curta duração (até 5 minutos) trabalhando os 

temas: Compaixão, Alteridade, Empatia e Respeito. Pode-se escolher 

qualquer um destes subtemas para fazer seu vídeo, ou todos eles. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

- Estimular a produção de vídeos com conteúdo vinculado ao tema 

central da mostra.  

- Promover a reflexão/discussão sobre o tema central e subtemas 

vinculados.  

 

2. INSCRIÇÕES 

As inscrições são gratuitas e estarão abertas das 9h do dia 10 do 

mês de maio de 2021 até as 23h59 do dia 01 de agosto de 2021, 

exclusivamente pelo link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwbtseJuwjR_6119HPC

poOZl5dACuAT78Di91ciaYpURrUQA/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwbtseJuwjR_6119HPCpoOZl5dACuAT78Di91ciaYpURrUQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwbtseJuwjR_6119HPCpoOZl5dACuAT78Di91ciaYpURrUQA/viewform


 

 

 

Só serão aceitas as inscrições com os formulários preenchidos 

corretamente e com o link do vídeo na ficha de inscrição (Anexo 01). 

Seu filme deve estar na plataforma Youtube, público, privado ou não 

listado, ou ser enviado via Wetransfer. 

Público-alvo: Pessoas de todo o Brasil, com idade acima de  12 

anos, ligados ou não a instituições espíritas. 

Observação: Caso os inscritos sejam menores de idade, deve 

ser preenchido e enviado o formulário de autorização dos pais e/ou 

responsáveis, junto com o formulário de inscrição (Anexo 02). 

Quantidade de vídeos: Cada proponente ou grupo pode inscrever 

mais de 1 (um) vídeo ou filme. 

 

3. OBSERVAÇÕES TÉCNICAS 

Roteiro: Os vídeos e/ou filmes devem ser criados seguindo o tema 

geral da mostra ou abordando os subtemas propostos e devem ser 

produzidos considerando sempre uma abordagem positiva sobre a vida. 

Duração: Os filmes ou vídeos devem ter um tempo máximo de 5 

(cinco) minutos (já incluídos os créditos neste tempo) e podem ter sido 

finalizados a qualquer tempo. 

Categorias: serão aceitos vídeos ou filmes nas categorias Ficção, 

Animação, Documentário, videoclipe, e não serão aceitos vídeos 

comerciais. 

Formato: os vídeos/filmes devem ser entregues no formato (MP4) 

com resolução em HD (1280x720) ou Full HD (1920x1080). As imagens e 

áudios devem estar em boa qualidade para exibição. 



 

Captação: Serão aceitos vídeos capturados por filmadora, câmera, 

telefone celular, tablets etc., sempre no modo paisagem (horizontal). 

Direitos: o inscrito deve ser o detentor de todos os direitos de 

imagem, de áudio, autorais e de exibição do vídeo. 

 

4. SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  

Os filmes inscritos que estiverem dentro das regras estabelecidas e 

com ficha de inscrição corretamente preenchida passarão pela seleção de 

uma comissão julgadora que irá selecionar os filmes ou vídeos segundo 

critérios técnicos.  

 

4.1 Da Comissão de Seleção  

Será constituída uma Comissão de Seleção, integrada por 04 

pessoas, integrantes da Federação Espírita de Sergipe.  

O prazo para a Comissão de Seleção selecionar os vídeos, será de 

10 dias após o dia de recebimento do material. 

Os vídeos, selecionados pela Comissão de Seleção serão 

divulgados no dia 18 de agosto de 2021.  

Não cabe recurso da decisão da Comissão de Seleção. 

 

4.2 Critérios de avaliação 

Todos os vídeos recebidos passarão por avaliação nos seguintes 

critérios técnicos:  

a) Roteiro - Adequação ao tema proposto;   

b) Criatividade e inovação na forma de apresentação do vídeo;   

 



 

c) Qualidade do áudio e imagem;   

d) Criação visual, cenário, fotografia, etc. 

 

4.3 Seleção  

a) Serão selecionados vídeos que contemplem o tema “Ver o mundo 

pelos outros dos outros” e seus subtemas: Compaixão, Alteridade, 

Empatia e Respeito.  

b) Os vídeos SELECIONADOS serão confirmados via e-mail. 

 

5. SELECIONADOS E PREMIAÇÃO 

Os filmes selecionados serão exibidos na plataforma da Federação 

Espírita do Estado de Sergipe, canal do Youtube FEES TV e seus 

parceiros RAE TV, TV CETE, NAVE, FENALMA. No dia 18 de agosto de 

2021, a lista dos filmes selecionados estará no site da Federação Espírita 

do Estado de Sergipe (http://fees.org.br).  

Dos filmes selecionados, a comissão escolherá os 3 que atenderem 

melhor aos requisitos do edital, receberão, via Correios, um troféu da 1ª 

Mostra Audiovisual da Federação Espírita do Estado de Sergipe. Todos os 

outros filmes não selecionados receberão menção honrosa por participar 

(certificado de participação). 

Só serão aceitos os trabalhos entregues dentro do prazo estipulado. 

Quaisquer dúvidas ou solicitações, entrar em contato via e-mail: 

campanhabarsanulfo@gmail.com 

 

6. SERÃO CONSIDERADAS NULAS AS INSCRIÇÕES 

a) de candidatos com idade menor de 12 anos; 



 

 

b) de vídeos que não contemplem o Tema e/ou um dos seus 

subtemas; 

c) de vídeos em que forem identificados casos de plágio de outras 

obras; 

d) de vídeos cuja imagem e o áudio estejam comprometidos 

(baixíssima qualidade); 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

7.1 Todos os vídeos inscritos serão incorporados ao acervo da 

FEES, ficando desde já autorizada sua exibição e a veiculação sem fins 

lucrativos, na íntegra ou parcialmente, sem que, para isso, seja devido 

qualquer pagamento, inclusive de direitos autorais. 

7.2 O calendário das datas de inscrição, seleção e divulgação dos 

resultados, previstas neste edital, será: 

a. 10 de maio - Lançamento do edital e início das inscrições 

b. 01 de agosto - fim das inscrições  

c. 18 de agosto - divulgação dos filmes selecionados  

d. 28 de agosto – Mostra dos filmes selecionados 

 

 

  

  



 

 

  

Anexo 01 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome: (se a inscrição for de um grupo, apenas um se inscrever, que 

será o representante do grupo) 

Idade:______________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 

Telefone com DDD: (  )________________________________________ 

Nome do filme/vídeo:_________________________________________ 

Sinopse:____________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

Link do filme/vídeo:____________ (se tiver senha por favor repassar) 

Diretor:_____________________________________________________ 

EquipeTécnica_______________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Tempo do filme:______________________________________________  

 



 

 

Anexo 02 

MODELO PARA AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

Eu____________________________________________________, 

responsável legal por ______________________________________, 

autorizo a participar da 1ª MOSTRA AUDIOVISUAL DA FEDERAÇÃO 

ESPÍRITA DO ESTADO DE SERGIPE. 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO MENOR E 

USO DE IMAGEM Eu, (nome 

completo)___________________________________________________,

(nacionalidade) _________________________,(estado civil) 

_________________________,(profissão)________________________, 

titular da cédula de identidade RG n°____________e CPF 

n°___________________, como representante legal do menor abaixo 

referido, AUTORIZO EXPRESSAMENTE o menor (nome completo) 

________________________________________, sob o n° do RG 

_____________________________, com data de nascimento em 

__________________ e ________ anos de idade, a participar do 

evento denominado “1ª MOSTRA AUDIOVISUAL DA FEDERAÇÃO 

ESPÍRITA DO ESTADO DE SERGIPE”, organizado pela Federação 

Espírita do Estado de Sergipe. 

Também autorizo o uso da imagem e voz do menor em todo e 

qualquer material (como fotos, filmagens, entrevistas) destinado à 

divulgação da mostra ao público em geral. 

Cidade: _________________, _______ de________________ 2021  

_________________________________________ 

assinatura do Responsável Legal 

 

 


