
	  

	  
	  
	  
Regulamento	  	  -‐	  Rodada	  de	  projetos	  
(versão	  20/03/2014)	  
	  
	  

1. Informações	  Gerais	  do	  regulamento	  
	  

1.1 –	  Sobre	  o	  comKids	  
	  

O	  comKids	  é	  uma	  iniciativa	  para	  promoção	  de	  produções	  audiovisuais,	  digitais,	  interativas	  e	  games	  
para	  o	  público	  infantojuvenil	  na	  América	  Latina	  e	  na	  Península	  Ibérica,	  a	  partir	  de	  pressupostos	  
criativos	  e	  artísticos,	  de	  responsabilidade	  social	  e	  desenvolvimento	  cultural,	  com	  ações	  de	  formação	  
de	  público,	  capacitação	  profissional	  e	  estímulo	  à	  produção	  artística	  e	  cultural.	  	  
	  
O	  comKids	  realiza	  uma	  série	  de	  atividades	  e	  eventos	  desde	  2011	  no	  Brasil	  e	  na	  América	  Latina.	  Entre	  
as	  principais	  delas,	  estão:	  o	  Festival	  comKids	  Prix	  Jeunesse	  Iberoamericano,	  o	  comKids	  Inovação,	  o	  
comKids	  Green,	  o	  comkids	  Primeira	  Infância;	  pesquisas	  e	  publicações,	  com	  destaque	  especial	  para	  o	  
portal	  comkids:	  www.comkids.com.br.	  O	  selo	  comKids	  foi	  criado	  em	  2010	  pelo	  Midiativa	  –	  Centro	  
Brasileiro	  de	  Mídia	  para	  Crianças	  e	  Adolescentes	  em	  parceria	  com	  a	  Singular,	  Arquitetura	  de	  Mídia	  e	  
pretende	  abranger	  as	  discussões	  no	  novo	  cenário	  de	  mídia	  e	  de	  produção	  cultural	  e	  artística	  para	  
crianças	  e	  adolescentes.	  
	  
	  
1.2	  -‐	  comKids	  inovação:	  
	  
Como	  primeira	  ação	  de	  2014,	  o	  comKids	  cria	  um	  espaço	  de	  debate	  sobre	  inovação	  dirigida	  às	  crianças	  
em	  seus	  mais	  diversos	  conceitos	  e	  nas	  mais	  diversas	  plataformas	  e	  linguagens,	  num	  evento	  no	  dia	  24	  
de	  Abril	  de	  2014,	  no	  Goethe-‐	  Institut,	  em	  São	  Paulo.	  
	  
Por	  meio	  de	  um	  Seminário	  e	  de	  uma	  Rodada	  de	  projetos,	  o	  comKids	  promoverá	  um	  encontro	  de	  
profissionais	  dedicados	  às	  crianças,	  com	  o	  objetivo	  de	  estimular	  a	  criatividade	  e	  a	  inovação.	  	  
	  
A	  partir	  de	  uma	  visão	  contemporânea	  da	  infância	  e	  da	  produção	  cultural	  de	  qualidade,	  o	  comKids	  
inovação	  realizará	  este	  encontro	  de	  escritores,	  roteiristas,	  ilustradores,	  artistas,	  game-‐designers,	  
designers,	  educadores,	  agentes	  culturais	  para	  gerar	  e	  reunir	  forças	  e	  ideias	  para	  utilizar	  todo	  o	  
potencial	  dos	  processos	  criativos	  e	  da	  produção	  para	  crianças,	  como	  público	  a	  ser	  respeitado	  como	  
audiência	  especial.	  
	  
	  
1.3	  –	  Sobre	  a	  Rodada	  de	  projetos	  
	  
Com	  a	  intenção	  de	  fomentar	  a	  produção	  e	  o	  desenvolvimento	  de	  projetos	  artísticos	  e	  culturais	  	  e	  
reconhecer	  trabalhos	  que	  tenham	  potencial	  de	  desenvolvimento	  e	  produção,	  o	  comKids	  Inovação	  
abre	  inscrições	  para	  projetos	  audiovisuais,	  projetos	  digitais	  e	  interativos	  e	  projetos	  transmidia.	  
	  
	  
	  



Tipos	  de	  projetos:	  
	  
Audiovisuais:	  
Cinema	  (longas	  e	  curtas-‐metragens),	  Televisão	  (séries,	  telefilmes),	  Web	  (webséries,	  outros),	  	  
Animação	  e	  Live-‐action.	  
	  
Digital	  e	  interativo:	  
Web	  (sites,	  plataformas	  colaborativas,	  interativas),	  Programas	  de	  rádios,	  Aplicativos,	  Games	  (online,	  
off-‐line	  e	  de	  console)	  
	  
Mistura	  de	  linguagens:	  	  
Serão	  aceitos	  projetos	  que	  tenham	  mais	  de	  uma	  linguagem,	  podendo	  envolver	  Literatura,	  Teatro,	  
Música	  e	  sonoridades,	  Artes	  plásticas	  e	  visuais,	  Design	  e,	  inclusive,	  audiovisual,	  plataformas	  digitais	  e	  
interativas.	  Projetos	  transmídias	  	  também	  serão	  aceitos.	  	  
	  
Quem	  poderá	  se	  inscrever:	  
	  
As	  inscrições	  estarão	  abertas	  do	  dia	  17	  de	  março	  até	  o	  dia	  7	  de	  abril	  de	  2014	  e	  poderão	  se	  inscrever	  
produtoras,	  coletivos,	  laboratórios	  e	  núcleos	  criativos,	  criadores	  e	  organizações	  do	  Brasil	  e	  de	  outros	  
países	  da	  América	  Latina	  com	  projetos	  em	  desenvolvimento	  (que	  ainda	  não	  foram	  realizados).	  
	  
O	  responsável	  pela	  inscrição	  deve	  ser	  o	  criador/produtor	  (coletivo/núcleo/laboratório/produtora)	  ou	  
seu	  representante.	  Pede-‐se	  aos	  participantes	  que	  contatem	  os	  possíveis	  parceiros	  na	  criação	  do	  
projeto	  antes	  de	  realizarem	  a	  inscrição,	  para	  não	  haver	  risco	  de	  entradas	  repetidas.	  Só	  será	  aceito	  um	  
registro	  por	  projeto.	  
	  
Critérios	  de	  avaliação:	  
	  
O	  comKids	  inovação	  e	  sua	  rodada	  de	  projetos	  pretende	  estimular	  a	  criatividade	  e	  promover	  um	  
espaço	  de	  apresentação	  de	  projetos.	  Serão	  privilegiados	  os	  projetos	  que	  apresentarem	  abordagem,	  
conceito	  e	  universo	  de	  atuação	  inovador,	  criatividade	  nos	  procedimentos	  artísticos	  e	  de	  
metodologia	  de	  criação,	  conexão	  sensível	  com	  o	  pensamento	  e	  a	  expressão	  infantis,	  pesquisa	  de	  
conteúdo	  e	  linguagem,	  olhar	  afinado	  às	  visões	  contemporâneas	  da	  infância.	  	  	  
	  
Pré-‐juri:	  
	  
Um	  comitê	  formado	  por	  especialistas	  reconhecidos	  por	  sua	  atuação	  em	  projetos	  de	  mídia	  para	  
crianças	  e	  adolescentes,	  com	  especialidades	  nas	  áreas	  abordadas	  no	  evento,	  fará	  a	  seleção	  dos	  
projetos	  finalistas	  em	  um	  período	  anterior	  ao	  evento.	  
	  
Os	  inscritos	  passarão	  por	  um	  pré-‐juri	  que	  irá	  selecionar	  5	  (cinco)	  projetos	  que	  serão	  apresentados	  
publicamente	  no	  comkids	  inovação,	  dia	  24	  de	  abril,	  no	  Goethe-‐	  Institut	  em	  São	  Paulo.	  
	  
Finalistas:	  
	  
Cada	  projeto	  deverá	  obrigatoriamente	  ter	  representante	  para	  apresentação	  de	  10	  minutos	  para	  a	  
audiência	  presente	  e	  um	  grupo	  de	  profissionais	  e	  especialistas,	  que	  farão	  algumas	  perguntas	  sobre	  o	  
projeto.	  
	  
Os	  possíveis	  gastos	  de	  viagem	  e	  alojamento	  dos	  representantes	  não	  serão	  ressarcidos	  pela	  
organização.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
1.4	  -‐	  Inscrição:	  
	  
As	  fichas	  de	  inscrição	  para	  a	  Rodada	  de	  Projeto	  está	  disponível	  aqui.	  	  	  
	  
Todos	  os	  inscritos	  na	  Rodada	  de	  Projetos	  deverá	  fazer	  inscrição	  para	  o	  Seminário	  (ficha	  de	  inscrição	  
disponível	  no	  site	  do	  comkids).	  Cada	  um	  dos	  5	  finalistas	  da	  rodada	  de	  projetos	  terá	  2	  vagas	  
garantidas.	  	  
	  
1.5	  -‐	  Juntamente	  a	  inscrição,	  poderão	  ser	  entregues	  materiais	  (não	  obrigatório):	  
	  
-‐	  Links	  para	  vídeo	  de	  apresentação/teaser	  (youtube	  ou	  vimeo),	  onde	  deverão	  constar	  os	  pressupostos	  
conceituais,	  de	  design,	  arquitetura,	  navegação	  e	  interação	  da	  produção	  (favor	  testá-‐las	  antes	  da	  
postagem)	  
-‐	  1	  CD	  com	  imagens	  livres	  de	  copyright	  (em	  formato	  jpg	  e	  tif,	  em	  300dpi)	  e	  material	  impresso	  com	  
informações	  do	  projeto	  (folder),	  para	  fins	  de	  promoção	  e	  divulgação	  do	  evento.	  
*a	  direção	  do	  comKids	  inovação	  ainda	  sugere	  que	  todo	  o	  projeto	  inscrito	  tenha	  registro	  na	  Biblioteca	  
Nacional.	  Em	  caso	  de	  registro,	  é	  importante	  que	  o	  mesmo	  seja	  encaminhado	  no	  ato	  da	  inscrição	  
**em	  caso	  de	  registro	  de	  cessão	  de	  direitos,	  a	  direção	  do	  comKids	  inovação	  ainda	  sugere	  que	  uma	  
cópia	  da	  documentação	  também	  seja	  enviada.	  	  
	  
1.6	  -‐	  Postagem	  da	  Inscrição	  para	  Rodada	  de	  Projetos	  :	  
Caso	  você	  tenha	  material	  físico	  para	  encaminhar,	  deverá	  ser	  enviado	  por	  correio	  aos	  organizadores	  
do	  comKids	  Inovação	  juntamente	  com	  a	  ficha	  de	  inscrição	  preenchida,	  	  com	  data	  de	  postagem	  até	  5	  
de	  abril	  de	  2014	  e	  deve	  conter	  as	  seguintes	  informações	  no	  envelope:	  

	  
DADOS	  DO	  DESTINATÁRIO	  

	  
ComKids	  –	  Inovação	  
Rua	  Professor	  Carlos	  de	  Carvalho,	  nº	  164	  –	  Conjunto	  81	  –	  Itaim	  Bibi	  -‐	  CEP:	  04531-‐080	  –	  São	  Paulo	  –	  SP	  –	  
Brasil	  
No	  envelope,	  devem	  constar,	  ainda,	  as	  seguintes	  informações:	  
CONTEÚDOS	  PARA	  CRIANÇAS	  E	  ADOLESCENTES	  
MATERIAL	  AUDIOVISUAL,	  SEM	  VALOR	  COMERCIAL,	  FINS	  CULTURAIS	  
	  
55	  11	  3074	  0085	  
	  
	  
DADOS	  DO	  REMETENTE	  
Colocar	  dados	  do	  responsável	  pela	  inscrição	  do	  programa,	  como	  pessoa	  física	  (não	  como	  pessoa	  jurídica).	  
Nome	  
Endereço	  
Bairro	  
Cidade	  
Código	  postal	  
País	  
	  
	  
Observações	  importantes	  quanto	  ao	  envio	  dos	  projetos	  e	  material	  promocional:	  
	  
-‐	  O	  Comitê	  realizador	  não	  se	  responsabiliza	  por	  gastos	  com	  envio	  do	  material	  (notadamente	  custos	  de	  
correio	  e	  postagem)	  e	  nem	  com	  o	  seguro	  do	  mesmo.	  Todos	  estes	  custos	  deverão	  ser	  pagos	  pelos	  
inscritos.	  Para	  uma	  maior	  segurança	  na	  postagem,	  recomenda-‐se	  o	  uso	  de	  aviso	  de	  recebimento	  ou	  
de	  dispositivos	  de	  rastreamento	  do	  material.	  
-‐	  O	  uso	  de	  serviços	  de	  courier	  não	  é	  recomendado.	  Também	  não	  serão	  aceitos	  envios	  por	  carga	  aérea	  
ou	  com	  despesas	  a	  pagar	  no	  destino.	  



-‐	  Caso	  haja	  cobrança	  através	  da	  empresa	  transportadora,	  a	  taxação	  será	  atribuída	  ao	  remetente	  ou	  a	  
entrega	  não	  será	  aceita.	  
	  
Calendário	  do	  comKids	  inovação:	  
	  
-‐	  17/03	  a	  07/04	  -‐	  Inscrições	  de	  projetos	  
-‐	  08/04	  	  a	  13/04	  	  -‐	  seleção	  pelo	  pré-‐júri	  
-‐	  14/04	  -‐	  divulgação	  dos	  resultados	  
-‐	  24/04	  -‐	  apresentação	  na	  Rodada	  de	  projetos	  
-‐	  24/04	  -‐	  divulgação	  dos	  ganhadores	  
	  
-‐	  18/03	  a	  23/04	  –	  Inscrições	  para	  o	  Seminário	  
	  
Local	  do	  evento	  :	  
	  
Evento: comKids Inovação 
Data: 24.04.14 (quinta-feira), das 09h00 às 19h00 
Local: Auditório do Goethe-Institut São Paulo 
Endereço: Rua Lisboa, 974 – Pinheiros – 05413-001 | São Paulo – SP 
Capacidade:200 pessoas 
Entrada gratuita.	  
	  
Inscrições	  de	  participantes	  (	  Seminário	  +	  Rodada)	  
As	  inscrições	  de	  participantes	  devem	  ser	  feitas	  a	  partir	  do	  dia	  17/03	  pelas	  seguintes	  fichas	  de	  
inscrição:	  
	  
-‐Seminário:	  
https://docs.google.com/forms/d/1RSQlYuLBYkjaeCRQezR4BwvQ2WYB3WX_3FvniUzA_lc/viewform	  
	  
-‐	  Rodada	  de	  Projetos	  
https://docs.google.com/forms/d/1bc2PXKqZsc8ZP6gawF_GpO5rNL6seXFQOHU3s9tjHEs/viewform	  
	  
	  
Vagas	  limitadas.	  
comkidsinovacao@comkids.com.br	  
Maiores	  informações:	  
www.comkids.com.br	  
Tel.:	  55	  11	  3074	  0085	  
	  
A	  programação	  completa	  do	  Comkids	  Inovação	  	  será	  disponibilizada	  no	  site	  do	  evento.	  
www.comkids.com.br	  
	  
Idioma	  da	  Rodada	  de	  Projetos:	  
Português	  
	  
Premiação:	  

	  
Primeiro	  colocado:	  
O	  primeiro	  colocado	  receberá	  como	  	  prêmio	  	  uma	  consultoria	  especializada	  para	  o	  desenvolvimento	  
do	  projeto.	  Outros	  prêmios	  poderão	  ser	  oferecidos.	  
	  
Segundos	  e	  terceiros	  colocados:	  
Receberão	  um	  certificado	  comprobatório	  de	  seu	  êxito.	  
	  
	  
São	  Paulo,	  Março	  de	  2014.	  



	  


