
                                       
 
CATEGORIA “PERIFERIA CRIATIVA” 
  
Quem pode se inscrever: 
Pessoas físicas ou coletivos de periferia.  
Atenção: peças publicitárias de ONGs devem ser inscritas na categoria Estrela Verde. 
  
O que pode ser inscrito: 
Projetos (ou ideias) já realizados, feitos por pessoas ou coletivos da periferia, que tenham por objetivo principal a 
resolução de um problema ou benefício de uma causa. O problema ou causa devem ser relevantes para a população.  
Exemplos: Projetos artísticos, culturais, sociais, esportivos etc. 
  
Quanto custa:  
Inscrições gratuitas 
 
O que será avaliado (Critérios do Júri): 
- Criatividade 
- Resultados 
 
Como será a premiação: 
Os projetos selecionados farão parte do Anuário do Clube de Criação.  
Estrelas de Ouro, Prata ou Bronze serão concedidas aos trabalhos que se destacarem.  
Os vencedores receberão as estrelas na cerimônia de premiação do Festival do Clube de Criação, na Cinemateca 
Brasileira, dias 19, 20 e 21 de setembro. 
Todos os finalistas ganharão ingressos para o Festival.  
  
O que enviar: 
  

1.       Breve histórico pessoal ou do grupo (por escrito ou vídeo de 1 minuto) 
2.       Ficha técnica com o nome dos responsáveis pela peça e possíveis “parceiros/apoiadores institucionais”. - 

Descreva exatamente quem fez o quê e se alguma empresa privada ajudou no processo. 
3.       Board Explicativo da sua ideia ou projeto – Explore esse espaço colocando fotos, reportagens, insights, 

objetivos e resultados. (Veja abaixo exemplo de como o board deve ser montado) 
 

   
 
   
4.       Vídeo-case da ação com até 2 minutos – Não é obrigatório, mas pode ser enviado se for importante para 

explicar o seu projeto. 
5.       Link – Caso você tenha um site oficial do projeto ou página de rede social. 

 
 
Quando enviar: 
Até 05 de junho de 2020. 

 
Como se Inscrever: 
Mandar todo o material (vídeos e board explicativo) junto com a Ficha Técnica para o e-mail 
fernanda@clubedecriacao.com.br e aguardar a confirmação da sua inscrição. 
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Ficha Técnica 
 
Nome do Projeto:  
 
Breve histórico pessoal ou do grupo (incluir aqui o texto ou desconsiderar esse campo caso mande um vídeo): 
 
Idealizadores:  
 
Empresa Parceira (se houver): 
 
Produção : 
(Identificar os responsáveis pela parte técnica do projeto, se não forem os próprios idealizadores – Ex: Fotografia, 
Filmagem, Arte, Design etc) 
 
Link (se houver):  
 
 
 
 
 
Especificações Técnicas 
 
Apenas uma recomendação, trabalhos que não estiverem nesses formatos específicos não serão desclassificados. 
Tenha em mente que essa sugestão serve para apresentar seu projeto da melhor forma para o júri e para o público. 
 
Vídeo – MP4  

Imagem – JPG, 300DPIs (mínimo de 200 DPIs), RGB. Peças no formato horizontal: 2560x1440 pixels. 
Peças no formato vertical: limite de 1440 pixels. 
 


