EDITAL: 1ª DFB MOVE MODA
MOSTRA COMPETITIVA DE FASHION FILMS
DE CURTA METRAGEM DO DFB FESTIVAL 2019
REGULAMENTO

1. APRESENTAÇÃO

Para celebrar 20 anos de atuação e, ao mesmo tempo, afirmar a capilaridade
que caracteriza o universo da criatividade e da inovação, o DFB Festival 2019
apresenta seu novo braço criativo, englobando, agora, o segmento de audiovisual, cuja
importância é fundamental para o fortalecimento de todos os níveis que compõem a
cadeia da moda.
Em sua primeira edição, a 1ª Mostra DFB Move Moda promove a busca por
talentos em um espectro ainda mais amplo, contemplando criativos das áreas de
estilismo, artes visuais, design e comunicação.
A Mostra tem caráter competitivo e visa revelar vocações, solidificando o
segmento de audiovisual como elemento complementar e estratégico para marcas e
criadores autorais, a partir da exibição de curtas-metragens de moda: os chamados
“fashion films”.
DA DEFINIÇÃO DE FASHION FILM
Para efeito didático, a 1ª Mostra DFB Move Moda considera “Filmes de Moda”
(fashion films) obras de audiovisual com uma proposta criativa que aborda moda
enquanto ferramenta de comunicação de uma marca ou como uma expressão artística
sobre diferentes aspectos, quais sejam:
• Um ou vários produtos de moda;
• Uma coleção de criadores autorais, de marcas comerciais ou de alunos de
graduação, pós-graduação ou cursos técnicos;
• Uma identidade visual de um criador autoral ou uma marca comercial;
• Uma ideia experimental e inovadora que permeie o tema “Moda”.

2. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão ser inscritos curtas-metragens com até 2 minutos de duração,
com temática livre, desde que tenham a moda como universo semântico, produzidos a
partir de 1º de Janeiro de 2018 e que contemplem o macrotema apresentado no Item 6
deste Edital.
2.2. Os trabalhos concorrentes deverão:
I. Ser inscritos por pessoas físicas ou jurídicas, em grupo ou individualmente;
II. É permitida a inscrição de obras já exibidas em outras mostras, competitivas
ou não.
III. É permitida a inscrição de até 3 (três) curtas-metragens por autor/equipe.
Cada curta-metragem deve ser inscrito individualmente.
2.3. A inscrição do curta-metragem na 1ª Mostra DFB Move Moda implica na
aceitação de sua exibição, tanto durante o DFB Festival 2019, quanto em forma
reduzida, nas redes sociais do Evento, a título de teasers, trailers e materiais
promocionais, no período de Abril/2019 até Abril/2020.
2.4. Os participantes concordam em ceder integralmente os direitos
patrimoniais ao DFB Festival 2019, referentes ao(s) trabalho(s) inscrito(s) na 1ª Mostra
DFB Move Moda.
2.5. O responsável inscrito, caso venha a ser selecionado, autoriza o DFB
Festival 2019 a utilizar imagens/fotogramas, trilha sonora na produção de material
institucional para aplicação a posteriori em mídia impressa, internet, mídias digitais,
eletrônicas e audiovisuais, sem ônus e por tempo indeterminado, para fins de
divulgação do Evento, salvo indicação em contrário expressa na ficha de inscrição.
2.6. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta seleção, os
membros da Coordenação do DFB Festival 2019, da agência Tanq ou do Júri Técnico
da Mostra, nem seus cônjuges, parentes imediatos ou sócios.

3. INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições dos curtas-metragens serão feitas de 18/02/2019 a 21/03/2019,
até as 23h59min, através de submissão do formulário de inscrição devidamente
preenchido, disponibilizado gratuitamente em www.dfhouse.com.br, através do
download do arquivo “DFB_Move_Moda_Ficha_de_Inscricao.docx”, que deverá ser
impresso e digitalizado com as assinaturas solicitadas;
3.2. É obrigatório o download e preenchimento devido do arquivo
“DFB_Move_Moda_Declaração_de_Direitos_Autorais.docx“ também disponibilizado
gratuitamente em www.dfhouse.com.br. O referido arquivo deve ser preenchido,
digitalizado e enviado de acordo com o Item 4.1. II. deste edital.
3.3. O material completo para participação na seleção (Ficha de Inscrição,
Declaração de Direitos Autorais, Vídeo para Download, Release e Material para
Divulgação) deve ser enviado exclusivamente pela web, em link único, para o e-mail:
dfbmovemoda@gmail.com;
3.4. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira
responsabilidade do responsável pela mesma, reservando-se à Organizadora o direito
de excluir do Concurso a obra que não preencher o respectivo documento de forma
completa e correta, bem como fornecer dados inverídicos ou falsos;
3.5. A inscrição do curta-metragem implica na aceitação de sua projeção, se
selecionado, em sessões gratuitas, durante o DFB Festival 2019, inserido nas vinhetas
oficiais do Evento;
3.6. A inscrição implicará a completa ciência e aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital;
3.7. Não serão aceitas as inscrições que não atenderem rigorosamente ao
estabelecido neste Edital.

4. COMPOSIÇÃO DO TRABALHO

4.1. Para efetuar corretamente a inscrição, é obrigatório o upload, via plataforma
de compartilhamento de arquivos a critério do participante (recomendamos os sites
Wetransfer e SendSpace), do seguinte material:
I.
II.
III.

IV.

Cópia digitalizada da Ficha de Inscrição, devidamente preenchida;
Cópia digitalizada da Declaração de Direitos Autorais, devidamente
preenchida;
Link para download do curta-metragem, hospedado em plataforma
audiovisual de livre acesso a terceiros, mediante ou não inserção de senha
(a senha, caso haja, deve ser informada no campo específico indicado no
formulário de inscrição);
O curta-metragem para download deve ser disponibilizado em formato
digital (.MP4 ou .MOV), com resolução igual/superior a 720p
(recomendamos arquivos em 1080p); áudio em 5.1 ou 2.0.

4.2. No formulário de inscrição, deve-se também anexar o material promocional
do curta-metragem para divulgação pela Assessoria de Imprensa do DFB Festival
2019, contendo:
a) Sinopse/conceito;
b) Informações de ficha técnica completas;
c) Filmografia e contatos do(s) diretor(es) e produtor(es);
d) 2 fotos do filme em arquivo .tif ou .jpg, com resolução 300dpi, identificadas e
creditadas.
4.3. O upload do curta-metragem é de responsabilidade daquele que o inscreve e
serão considerados para análise do Júri Técnico apenas os links recebidos ate as
23h59min do dia 21/03/2019.
4.4. O DFB Festival 2019, realizador da 1ª Mostra DFB Move Moda não se
responsabiliza quanto ao uso indevido de imagens, vídeos, fotos, trilhas sonoras que,
porventura, infrinjam alguma lei referente a copyrights e direitos autorais. O(s) autor(es)
garante(m) a autoria dos seus trabalhos e assume(m) toda a responsabilidade
decorrente de reclamação de terceiros. A responsabilidade do material inscrito é,

portanto, integralmente do responsável titular da inscrição.
4.5. A Direção do DFB Festival 2019 reserva-se o direito de alterar ou rever
algumas das condições do presente regulamento.
4.6. Todos os detalhes e questões não expressos neste regulamento serão
decididos e comunicados pela direção do DFB Festival 2019.

5. SELEÇÃO

5.1. A seleção dos curtas-metragens será realizada por grupo de profissionais
com comprovada experiência em pesquisa e produção de vídeos e fotografia de moda,
além de membros da imprensa e designers convidados.
5.2. A lista das obras selecionadas para a 1ª Mostra DFB Move Moda será
divulgada no dia 29/03/2019, sendo publicada nas redes sociais e canais de
comunicação do DFB Festival 2019.

6. MACROTEMA

O DFB Festival é o maior encontro da moda autoral da América Latina e celebra,
em 2019, 20 anos de estímulo aos novos talentos e à criatividade.
Nesta edição, o Evento irá ocupar as areias do aterro da Praia de Iracema, lugar
ricamente imagético e pleno de significados para a cidade de Fortaleza.
E como filho legítimo da Terra do Sol, o DFB Festival 2019 apresenta, como tema,
a “Praia”, esse universo criativo que desdobra-se a partir da energia solar, dos
ventos, da areia e do mar.
Nade de braçadas: mergulhe na praia arquetípica e idealizada; no clichê tropical;
no recorte cosmopolita das orlas urbanas; no litoral noturno… Mais que um tema,
propomos um exercício livre a partir da exploração dos quatro elementos que compõem
a biosfera que é sinônimo de brasilidade, de calor humano e do verão perene que
encontra tradução no próprio DFB.
A ideia deste (macro)tema é funcionar apenas como um farol, um relance, um
alumbramento; não um mapeamento exato. O que mais nos interessa é o percurso,
não a chegada; é a jornada, não o destino final.
Um mais que saudável porto (in)seguro, ancorado na praia da liberdade criativa, à
espera das naus aleatórias que desbravam tempos turbulentos em busca de novos
mundos.

7. PREMIAÇÃO

7.1. A premiação dos curtas-metragens selecionados será definida pelo Júri
Técnico, composto por profissionais com comprovada experiência em pesquisa e
produção de vídeos e fotografia de moda, além de membros da imprensa e designers
convidados.
7.2. Os curtas-metragens serão premiados nas seguintes categorias:
I.

II.

III.
IV.

Fashion Film Independente do Ano (obra audiovisual sem vínculo com
marcas comerciais, embora possa fazer referência a uma ou mais marcas).
Premiação: R$ 3.000,00 + troféu DFB Move Moda;
Pensamento Crítico (curta-metragem com discurso, ideia ou conceito que
propõe-se a imprimir uma mensagem capaz de transcender o próprio
universo da moda).
Premiação: R$ 2.500,00 + troféu DFB Move Moda;
Inovação em Linguagem (obra com caráter mais experimental e livre).
Premiação: R$ 2.500,00 + troféu DFB Move Moda;
Talento Educacional (exclusivo para alunos regularmente matriculados
em graduações de Cinema/Audiovisual, Publicidade, Design e Estilismo e
Moda). Premiação: R$ 2.000,00 + troféu DFB Move Moda.

7.3. Os prêmios serão entregues ao responsável pela participação da obra, que
deve ser o mesmo indicado na Ficha de Inscrição, disponível para download gratuito
em www.dfhouse.com.br
7.4. Os trabalhos selecionados serão categorizados pelo Júri Técnico. Será
permitida a inclusão de um mesmo trabalho em mais de uma categoria, podendo,
portanto, concorrer mais de uma vez pela mesma obra, de acordo com os critérios da
banda julgadora.
7.5. As decisões do Júri Técnico têm caráter irrevogável, quanto às obras e seus
prêmios.

7.6. A divulgação dos curtas-metragens premiados ocorrerá no dia 18 de Maio de
2019, antes do último desfile do line-up do DFB Festival 2019.
8. CALENDÁRIO

8.1. Lançamento do Edital: 12/02/2019
8.2. Inscrições/recebimento de links: 18/02/2019 a 21/03/2019
8.3. Divulgação dos curtas-metragens selecionados: 29/03/2019
8.4. Período de realização do DFB Festival 2019: 15 a 18/05/2019
8.5. Divulgação do resultado final/premiação: 18/05/2019
OBS: A data de divulgação do resultado da seleção pode sofrer alteração em
decorrência de eventuais divergências de agenda do Júri Técnico.

11. REALIZAÇÃO
HELENA SILVEIRA
(85) 3261.3656

dfbmovemoda@gmail.com

EQUIPE DE PRODUÇÃO
R. Dr. Francisco Gadelha, 626, Luciano Cavalcante - Fortaleza/CE | CEP: 60.811-120
Tel.: 85 3261.3656
Fax: 85 3261.9584

