Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura,
Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marcopolo apresentam

REGULAMENTO

LUPA
FESTIVAL DE VIDEOCLIPES

Realizado
pela
ORGANIZAÇÃO
DA
SOCIEDADE CIVIL SEMPRE-VIVA, o LUPA –
Festival de videoclipes é um evento de natureza
artística e cultural, financiado pela lei nº
14.017/2020 – Lei Aldir Blanc, Secretaria
Especial de Cultura, Ministério do Turismo,
Governo Federal, em parceria com a Secretaria
de Estado da Cultura, Governo do Estado do Rio
Grande do Sul.

REGULAMENTO

O Lupa - Festival de Videoclipes tem o objetivo
de dar visibilidade e divulgar a produção de
vídeos na categoria “videoclipe”, que foram
produzidos a partir de 2019 no território do
estado do Rio Grande do Sul.

O LUPA se destina a pessoas
físicas e jurídicas, realizadores,
produtores, produtoras
audiovisuais, videomakers,
músicos,bandas ...

A inscrição no LUPA – Festival de
Videoclipes é gratuita e deve ser realizada
no site www.lupafestival.com.br mediante
aceitação dos Termos do Regulamento do
Festival.
.

INSCRIÇÕES gratuitas.
De 24 de abril
a 31 de maio de 2021.
Não há limite de duração do videoclipe.
Cada PROPONENTE poderá submeter até
2 (dois) videoclipes.
As inscrições e a votação para o Prêmio Júri Popular serão
realizadas pelo site www.lupafestival.com.br

ATIVIDADE

CRONOGRAMA 2021
De 24/04 a 31/05 às 23h59min

Inscrições
Fim da curadoria
Divulgação

06/06
dos 07/06 às 20h

classificados
Votação popular online

De 09/06 a 15/07 às 20h

Evento de premiação

15/07 às 20h

Serão selecionados

30 (trinta) videoclipes
a serem postados no site
para acesso e votação ao
Prêmio Júri Popular.

CRITÉRIOS
-

CRIATIVIDADE,
ORIGINALIDADE e
INOVAÇÃO

PREMIAÇÃO
1º Lugar

– R$ 4.000,00

2º Lugar

– R$ 3.000,00

3º Lugar

– R$ 2.500,00

4º Lugar

– R$ 2.000,00

5º Lugar

– R$ 1.500,00

Júri Popular

– R$ 1.500,00

REGULAMENTO
LUPA - FESTIVAL DE VIDEOCLIPES
A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEMPRE-VIVA, CNPJ nº 32.466.650/0001-13, sediada na
Rua Buenos Aires, nº 824, na cidade de Santa Rosa/RS, torna pública a abertura das inscrições do LUPA
– Festival de videoclipes, evento de natureza artística e cultural, financiado pela lei nº 14.017/2020 –
Lei Aldir Blanc, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, em parceria com
a Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, aberto à participação de
qualquer pessoa residente no estado do Rio Grande do Sul.

CAPÍTULO I - Do festival
Art.1º - O Lupa - festival de videoclipes é uma promoção da OSC Sempre-Viva, da cidade de Santa
Rosa/RS, sob a coordenação geral e produção executiva da GAIA PRODUÇÃO CULTURAL, e será realizado de
forma totalmente virtual, de modo a respeitar as medidas de distanciamento social cabíveis à pandemia de
COVID-19.
Art. 2º - O Lupa - festival de videoclipes tem o objeto de dar visibilidade e divulgar a produção de
vídeos na categoria “videoclipe” feitos a partir de 2019 no território do estado do Rio Grande do Sul.
Art. 3º - O festival se destina a pessoas físicas e jurídicas, realizadores, produtores e produtoras
audiovisuais, videomakers, músicos, bandas aqui definidos por PROPONENTE.
Art. 4º - A mostra virtual dos vídeos selecionados, bem como o evento de premiação, se dará no dia
15 de julho de 2021, através da plataforma virtual do YouTube da proponente.
Art. 5º - Ao realizar inscrição no festival, o proponente declara ser inteiramente responsável por
todos os direitos relativos à obra inscrita, incluindo direitos autorais, de trilha sonora, direitos patrimoniais, de
exploração, de reprodução, de distribuição, de comunicação ao público e conexos e direitos de uso de
imagem de terceiros, assumindo exclusiva responsabilidade legal por qualquer reclamação, ação judicial ou
litígio decorrente da exibição ou uso do videoclipe no Lupa, isentando a organização do festival de todo e
qualquer pleito ou reivindicação de terceiros.
Art. 6º - É passível de desclassificação sumária o VIDEOCLIPE que:
a. conter conteúdos com imagens ou sons vulgares, difamatórios, preconceituosos, pornográficos
ou que desrespeitem o Código Penal Brasileiro e a legislação vigente;

b. violar a privacidade de terceiros ou desrespeitar terceiros racial, ética, profissionalmente ou de
qualquer outra forma;
c. utilizar, copiar ou arquivar os conteúdos de outros usuários sem autorização de seus titulares;
d. utilizar, copiar ou modificar os conteúdos de outros usuários para a criação de novos
conteúdos sem a devida autorização e creditação;
e. usar material com conteúdo obsceno, que encoraje condutas que possam ser consideradas
criminalmente ofensivas, que desrespeite os direitos de terceiros, ou com identificação de
plágio;
f.

inscrever obras que caracterizem promoção institucional e/ou empresarial.

Art. 7º - A COORDENAÇÃO indicará a comissão curadora, que será composta por profissionais ligados
à área audiovisual, musical ou arte e cultura em geral, cuja nominata estará disponível no site do festival.

CAPÍTULO II - Das condições para inscrição
Art. 8º - A inscrição no LUPA – Festival de Videoclipes é gratuita e será realizada no site
www.lupafestival.com.br mediante aceitação dos Termos do Regulamento do Festival.
Art. 9º - O período de inscrições vai do dia 24 de abril a 31 de maio de 2021.
Parágrafo único - Não será aceita nenhuma inscrição fora do prazo divulgado.
Art. 10 - O videoclipe não terá limite de duração e deverá ter sido produzido a partir do ano de 2019.
Art. 11 - Cada PROPONENTE, de forma automática, ao inscrever seu(s) videoclipe(s), cede os direitos
de uso e exibição à OSC Sempre-Viva por prazo indeterminado, com finalidade única e não lucrativa de
divulgação e promoção do festival.
Art. 12 - Cada PROPONENTE, através de seu CPF ou CNPJ, poderá submeter até 02 (dois) trabalhos
para a comissão de triagem.
Art. 13 – No ato da inscrição, a ser realizada diretamente no site do festival, o PROPONENTE dá
ciência e aquiescência aos termos deste regulamento e declara expressamente que detém a autorização dos
compositores ou detentores dos direitos da música; os direitos de uso de imagem e fala de pessoas, lugares
ou coisas que aparecem no vídeo; os direitos de músicas usadas como trilha sonora ou incidental no vídeo; os
direitos de textos que apareçam no vídeo; os direitos de roteiro do vídeo ou da licença de textos que tenham

servido de inspiração para o clipe; direitos do diretor do clipe; o direito de imagens de arquivo que apareçam
no vídeo, quando não estiverem em domínio público ou Creative Commons; o direito de patentes ou licenças
para uso de informações de terceiros; quaisquer outros direitos autorais que possam impedir ou violar a
exibição comercial ou não comercial do vídeo; e demais direitos autorais e conexos e de exibição e veiculação
de imagens e afins.
Parágrafo único - Para inscrição, o proponente deverá submeter os vídeos através da informação do
endereço do link onde o videoclipe está armazenado - YouTube, Vimeo, Google Drive e afins.

CAPÍTULO III – Do cronograma do festival
Art. 14 – O Lupa – festival de videoclipes seguirá o seguinte CRONOGRAMA:
ATIVIDADE

CRONOGRAMA 2021

Inscrições

De 24/04 a 31/05 às 23h59min

Fim da curadoria

06/06

Divulgação dos classificados

07/06 às 20h

Votação popular online

De 09/06 a 15/07 às 20h

Evento de premiação

15/07 às 20h

§ 1º – As inscrições e votação popular serão realizadas pelo site www.lupafestival.com.br.
§ 2º - A divulgação dos videoclipes classificados será através de live no Instagram do festival.
§ 3º - As datas e prazos estão sujeitas a alterações, as quais dar-se-ão através de aditivo a este
REGULAMENTO e serão comunicadas pelo site e redes sociais do festival.

CAPÍTULO IV - Da curadoria
Art. 15 – A curadoria e julgamento dos videoclipes será realizada por uma mesma equipe indicada
pela coordenação do evento, composta por profissionais com comprovada idoneidade, aptidão e experiência
artística ou técnica em produção audiovisual e/ou musical.

Art. 16 – Ao final da curadoria serão selecionados 30 (trinta) videoclipes que serão avaliados pelo
corpo de jurados.
Art. 17 – O resultado será publicado no site do festival no dia 07 de junho de 2021, e divulgado
através de live no Instagram às 20h.
Art. 18 – Após a curadoria, os clipes selecionados serão publicados no site, sendo aberta a plataforma
para votação para o prêmio do Júri Popular.
Art. 19 – Os concorrentes selecionados serão contatados através do endereço eletrônico e do
WhatsApp cadastrados para ciência de sua classificação.
Art. 20 – A análise e avaliação dos videoclipes inscritos será a partir de critérios gerais de
CRIATIVIDADE, ORIGINALIDADE e INOVAÇÃO.

CAPÍTULO V – Do resultado final
Art. 2 1 - Cada jurado deverá atribuir notas de 5,00 a 10,00 para o videoclipe, conforme os critérios
adotados neste Regulamento, sendo a nota final do videoclipe a média das notas de todos os jurados.
Art. 22 – A divulgação dos videoclipes premiados (conforme Art. 23) se dará durante o evento de
encerramento.
Parágrafo único – O evento de encerramento, que poderá ser presencial e/ou online, propõe um
bate-papo com artistas e produtores selecionados, mostras dos clipes ganhadores e cerimônia de premiação,
com a presença virtual de representantes de todos os videoclipes classificados.

CAPÍTULO VI – Da premiação
Art. 23 – Os 30 (trinta) videoclipes selecionados na fase de triagem, concorrerão a prêmios em
espécie nas seguintes categorias:
a. Prêmio melhor videoclipe 1º Lugar – R$ 4.000,00
b. Prêmio melhor videoclipe 2º Lugar – R$ 3.000,00
c. Prêmio melhor videoclipe 3º Lugar – R$ 2.500,00
d. Prêmio melhor videoclipe 4º Lugar – R$ 2.000,00

e. Prêmio melhor videoclipe 5º Lugar – R$ 1.500,00
f.

Prêmio Júri Popular

– R$ 1.500,00

Art. 24 – Para pagamento das premiações, ato subsequente à sua divulgação no evento de premiação,
será obrigatória a apresentação/envio de Recibo assinado pelo responsável (PF), sobre o qual incidirá Imposto
de Renda retido na Fonte de acordo com os procedimentos estipulados na Solução de Divergência COSIT nº
09/2012; ou Nota Fiscal (PJ) com CNAE compatível com a produção audiovisual ou em música; e a informação
do PIX, ou dados da conta bancária, a qual deverá estar em nome da pessoa física ou jurídica emissora do
Recibo ou Nota Fiscal.

CAPÍTULO VIII - Disposições finais
Art. 25 – As datas do cronograma do festival podem vir a ser alteradas, por motivo de força maior ou
outros, à critério da organização do festival.
Art. 26 - A curadoria e as decisões do LUPA, incluindo a escolha dos vídeos premiados, são de
responsabilidade exclusiva da OSC SEMPRE-VIVA, não podendo ser questionadas em nenhuma hipótese.
Art. 27 – A inscrição no festival implica na concordância expressa com as regras impostas neste
instrumento.
Art. 28 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do festival.
Art. 29 - Quaisquer dúvidas podem ser encaminhadas pelo e-mail oscsempreviva@gmail.com ou
pelos WhatsApp (51) 996158335 e (55) 984073617.
Santa Rosa, 24 de abril de 2021

Projeto executado através do Edital Criação e Formação Diversidade das Culturas realizado com recursos da
Lei Aldir Blanc nº 14.017/20.

CONTATOS
E-mail: oscsempreviva@gmail.com
Whats – (51) 996158335 – (55) 984073617
www.lupafestival.com.br

