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REGULAMENTO – PRÊMIO ICAB CAMPUS 2020 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Organização de direito privado, sem fins lucrativos, o Instituto de Conteúdos 

Audiovisuais Brasileiros – ICAB foi qualificado pelo Ministério da Justiça como 

OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, em 07 outubro 

2014. Instituição com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo, conta 

com apoio da BRAVI – Associação Brasileira de Produtoras Independentes de 

TV e Novas Mídias. 

 

O Prêmio ICAB Campus tem como objetivo estimular o estudo complementar 

ao ambiente acadêmico, ampliar e contribuir para reflexão de temas relevantes 

à construção do conhecimento aprofundado sobre o setor audiovisual e a 

indústria criativa, promover a pesquisa e o levantamento de dados sobre 

características, normas, práticas, atualizações, tendências da atividade 

audiovisual e da indústria criativa no Brasil e no Mundo. 

 

A iniciativa prevê a seleção e divulgação de 10 (dez) artigos acadêmicos originais 

finalistas e a premiação de 03 (três) dos finalistas, a partir de critérios e processo 

seletivo apresentados neste Regulamento e no arquivo de “Normas para 

Elaboração do Artigo Acadêmico”, previamente estabelecidos pelo ICAB e seu 

Conselho Deliberativo. 

 

A inscrição e submissão no Prêmio ICAB Campus pressupõe a prévia e integral 

concordância com este Regulamento e as Normas para Elaboração do Artigo 

Acadêmico. Assim como a autorização para divulgação e publicação institucional 

e gratuita dos artigos por parte do ICAB e da Revista de Cinema, sem qualquer 

questionamento jurídico ou ônus para as entidades supracitadas. 

 

http://icabrasil.org/2016/files/Docs/normas-de-elaboracao-premio-icab-campus-2020.pdf
http://icabrasil.org/2016/files/Docs/normas-de-elaboracao-premio-icab-campus-2020.pdf
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Organizado pelo Instituto, com apoio de um Conselho Deliberativo e de uma 

Comissão de Seleção formada por profissionais de referência no ambiente 

acadêmico e audiovisual, o 1º Prêmio ICAB Campus pauta-se pelo presente 

regulamento e estrutura: 

 

1. OBJETO 

 

1.1 O Prêmio ICAB Campus visa incentivar a produção de artigos 

acadêmicos originais sobre o setor audiovisual e a indústria criativa, e 

assim contribuir para a difusão do conhecimento, a qualificação de novos 

profissionais e estudantes do audiovisual e áreas correlatas, e a conexão 

desses agentes com o mercado nacional e internacional. 

 

1.2 O ICAB concederá a cada um dos autores(as) e coautores(as) dos 3 

(três) artigos vencedores (categoria Graduação, Pós-Graduação – Lato 

Sensu e Pós-Graduação – Stricto Sensu) a quantia de R$500,00 

(quinhentos reais) em dinheiro, e bolsa integral do curso online de 

roteiro “Semiótica das Paixões – Narrativa de Ficção”, da 

ScreenwriterOnline. 

 

1.3 E concederá um exemplar, edição impressa, do livro “As paixões nos 

Personagens” de Hermes Leal, diretor, roteirista e PhD em Narrativa de 

Ficção, a cada autor(a) e coautor(a) dos 10 (dez) artigos finalistas. 

 

1.4 Os direitos de copyright (inclusive, os direitos de tradução) dos artigos 

finalistas e vencedores do Prêmio ICAB Campus são cedidos pelo(s) 

autor(es) e coautor(es) ao periódico impresso e virtual Revista de 

Cinema e ao ICAB – Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros para 

divulgação e publicação institucional gratuita nos meios de comunicação 

das instituições, e em edição especial realizada pelo ICAB, sem qualquer 

ônus para as entidades supracitadas, garantindo reciprocamente, 

https://screenwriteronline.com/br
https://screenwriteronline.com/br
https://www.amazon.com/gp/product/B082WP24PS/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
https://www.amazon.com/gp/product/B082WP24PS/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
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exclusividade de publicação pelo período de um mês contado a partir da 

data de divulgação dos artigos premiados. 

 

1.5 Todos os 10 (dez) artigos finalistas, incluindo os 3 (três) vencedores, 

serão divulgados e disponibilizados para download gratuito na Revista 

de Cinema, uma das principais publicações culturais do país; e nos 

meios de comunicação do ICAB, e compilados em edição especial 

(impressa ou online) produzida e disponibilizada gratuitamente pelo 

instituto. 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 O Prêmio ICAB Campus será concedido aos autores e coautores dos 

artigos acadêmicos originais e inéditos vencedores da premiação, obras 

escritas em língua portuguesa no Brasil, por estudantes de graduação 

(a partir do 6º semestre) e pesquisadores/alunos(as) de pós-

graduação (lato sensu e stricto sensu) da área de audiovisual e 

segmentos correlatos, entre os dias 13 de abril e 16 de agosto de 2020. 

 

2.2 Consideram-se inéditas obras (artigos) que nunca tenham sido 

publicadas, em formato impresso ou digital, no Brasil ou em outro país. 

 

2.3 A data de obra deverá constar no manuscrito do artigo ou em qualquer 

outra documentação que possa comprová-la, para que se ateste a 

conformidade do artigo com o prazo estipulado na cláusula 2.1. 

 

2.4 A realização dos artigos e a submissão ao prêmio deverá ser realizada 

exclusivamente por estudante universitário(a) cursando Graduação (a 

partir do 6º semestre) ou pesquisador/aluno(a) de Pós-Graduação (lato 

sensu e stricto sensu) em audiovisual e áreas correlatas, ambos 

brasileiros(as) natos(as) ou naturalizados(as), pessoa física maior de 18 

anos. 
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2.5 A autoria da obra (artigo) deverá ser do estudante de graduação ou do 

pesquisador/aluno(a) de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) da 

área de audiovisual e segmentos correlatos. Se necessário, o ICAB se 

reserva o direito de solicitar comprovação relativa aos casos 

relacionados. 

 

2.6 O artigo deverá ser produzido sob a tutoria de um professor(a) 

universitário brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a) da mesma instituição 

de ensino a qual o(a) estudante de graduação (a partir do 6º período) ou 

o pesquisador/aluno(a) de pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu), 

que fizer a submissão do artigo, estiver matriculado(a) e fazendo o curso, 

sendo o professor(a) neste Regulamento definido como coautor da obra 

(artigo). 

 

2.7 Cada artigo, portanto, deverá ser produzido por um autor (estudante de 

graduação ou pesquisador/aluno(a) de pós-graduação (lato sensu ou 

stricto sensu) da área de audiovisual e segmentos correlatos e um 

coautor (professor/a tutor) também da mesma área ou segmento 

correlato. Não serão permitidas alterações (remoção, inclusão e 

substituição) na autoria ou coautoria dos artigos após a 

submissão online. Solicitações de alteração de autoria ou coautoria 

implicam em desclassificação e arquivamento do artigo.  

 

2.8 Os artigos submetidos devem ser inéditos, nacional e 

internacionalmente, não estando sob consideração para publicação e/ou 

publicado em nenhum outro periódico ou veículo de divulgação, ou em 

Anais de congressos. Os conteúdos dos artigos assinados são de 

responsabilidade exclusiva dos autores e coautores. Ao submeter o 

artigo, o(s) autor(es) e coautor(es) garante(m) que a obra não contém 

nenhuma violação de quaisquer direitos autorais ou outro direito de 

terceiros. É permitido citar parte de artigos sem autorização prévia, 

desde que seja identificada a fonte. 
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2.9 Cada artigo submetido ao Prêmio ICAB Campus deve abordar apenas 

um dos 04 (quatro) temas propostos abaixo, neste Regulamento: 

 

• Como os hábitos de consumo audiovisual tem influenciado os 

formatos, as marcas e os modelos de negócios da produção 

audiovisual brasileira. 

• Dramaturgia brasileira: das novelas às novas obras seriadas. 

• Os caminhos e desafios da diversidade narrativa na produção de 

conteúdo e na busca pela diversidade de gênero e raça no setor 

audiovisual e na indústria criativa. 

• Automação e Inteligência Artificial no centro da criação e das 

decisões do negócio audiovisual. 

 

2.10  Prezando pela ética editorial dos artigos submetidos, o ICAB e a Revista 

de Cinema utilizam software de verificação de similaridade de conteúdo 

nos artigos submetidos ao prêmio. Em caso de falsificação ou cópia, 

além da desclassificação sumária, os responsáveis serão notificados. 

 

2.11  A inscrição (submissão), independentemente de qualquer outro 

documento, significa plena aceitação, pelo solicitante ou por quem o 

represente, dos termos deste Regulamento. 

 

3. INSCRIÇÃO (SUBMISSÃO) 

 

3.1 As obras (artigos) poderão ser inscritas (submetidas) exclusivamente 

pelo autor _ estudante de graduação (a partir do 6º semestre) ou 

pesquisador/aluno(a) de pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu) _ 

no período de 13 de abril de 2020 até 16 de agosto de 2020, às 

23h59min, horário de Brasília, por meio eletrônico – neste formulário de 

inscrição e submissão - indicado pelo ICAB. 

 

3.2 O Prêmio ICAB Campus limita o número de envio de artigos por autor a 

duas submissões por edição do prêmio, com temas distintos; e não 

https://forms.gle/MeQHy8kaUBfKZfE16
https://forms.gle/MeQHy8kaUBfKZfE16
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permite a resubmissão de versão modificada de artigo recebido ou 

rejeitado. Os artigos devem ser submetidos de acordo com os termos 

deste Regulamento e do arquivo “Normas para Elaboração do Artigo 

Acadêmico”. 

 

3.3 Não serão aceitas, em nenhuma hipótese, inscrições (submissões) de 

artigos que não estejam em conformidade com este Regulamento e com 

as normas para elaboração do artigo acadêmico. 

 

3.4 No ato, o(a) autor(a) responsável pela inscrição (submissão) assume 

total responsabilidade pela veracidade das informações fornecidas, bem 

como pela absoluta conformidade entre a obra inscrita e este 

Regulamento. 

 

3.5 Autor(a) e Coautor(a), responsáveis pelo artigo submetido ao Prêmio 

ICAB Campus, deverão baixar, preencher, assinar, digitalizar e anexar 

ao Formulário de Inscrição/Submissão este Termo de Autorização de 

Imagem e de Uso Institucional da Obra (artigo) por parte do ICAB. 

 

3.6 No momento da inscrição (submissão), deverão ser informados, 

obrigatoriamente, todos os dados do autor(a) e do coautor(a) da obra 

(artigo) solicitados no formulário de inscrição/submissão. 

 

3.7 Não será cobrada taxa de inscrição, submissão ou publicação de 

artigos ao(s) autor(es) e coautor(es), por parte do Prêmio ICAB Campus, 

assim como pela Revista de Cinema e pelo ICAB. 

 

3.8 Representantes da diretoria, do Conselho e da equipe de colaboradores 

fixos do ICAB, da BRAVI, do CTAv, do FORCINE e da Revista de 

Cinema, assim como os profissionais que integrarem a Comissão de 

Seleção da premiação, não poderão submeter artigos ao Prêmio ICAB 

Campus.  

 

 

http://icabrasil.org/2016/files/Docs/normas-de-elaboracao-premio-icab-campus-2020.pdf
http://icabrasil.org/2016/files/Docs/normas-de-elaboracao-premio-icab-campus-2020.pdf
https://forms.gle/MeQHy8kaUBfKZfE16
http://icabrasil.org/2016/files/Docs/termo-autoriza%C3%A7%C3%A3o-premio-icab-campus-2020.pdf
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4. PREMIAÇÃO 

 

4.1 A premiação é dividida em três categorias: artigo acadêmico original 

categoria Graduação (estudantes a partir do 6º semestre), artigo 

acadêmico original categoria Pós-Graduação (Lato Sensu) e artigo 

acadêmico original categoria Pós-Graduação (Stricto Sensu). 

 

4.2 10 (dez) artigos no total serão selecionados como finalistas e 03 (três) 

destes como vencedores, um de cada categoria (graduação, pós-

graduação lato sensu e pós-graduação stricto sensu em audiovisual ou 

área correlata), pela Comissão de Seleção do Prêmio ICAB Campus. 

 

4.3 Somente estudantes a partir do 6º semestre de graduação e 

pesquisadores/alunos(as) de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) 

da área de audiovisual e segmentos correlatos com curso em vigência 

poderão participar e submeter artigos ao Prêmio ICAB Campus. 

 

4.4 O prêmio em dinheiro (quantia no valor de R$500,00) será depositado 

pelo ICAB em conta particular informada pelo(s) autor(es) e coautor(es) 

do(s) artigo(s) vencedores, posteriormente ao resultado final do prêmio, 

em data a ser definida e informada pelo instituto aos vencedores, 

descontados os encargos legais. O código de acesso gratuito ao curso 

online de roteiro “Semiótica das Paixões – Narrativa de Ficção”, da 

ScreenwriterOnline será disponibilizado por mensagem eletrônica (e-

mail) do ICAB a cada premiado. 

 

4.5 A edição impressa do livro “As paixões nos Personagens”, do escritor e 

roteirista Hermes Leal, será enviada ao endereço de cada autor(a) e 

coautor(a) finalista  informado no Formulário de Inscrição/Submissão do 

prêmio. 

 

4.6 Os valores (premiação em dinheiro) a serem transferidos pelo ICAB, no 

âmbito do Prêmio ICAB Campus, limitam-se única e exclusivamente às 

https://screenwriteronline.com/br
https://www.amazon.com/gp/product/B082WP24PS/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
https://forms.gle/MeQHy8kaUBfKZfE16
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premiações estabelecidas neste Regulamento. Não serão cobertos 

quaisquer outros eventuais custos ou despesas incorridas pelo(a) 

autor(a) e/ou coautor(a) selecionado(a) e/ou premiado(a). 

 

 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

5.1 A triagem das obras (artigos) a serem selecionadas como finalistas e 

premiadas pelo Prêmio ICAB Campus será de responsabilidade única e 

exclusiva do REALIZADOR do prêmio – ICAB -, com apoio da Brasil 

Audiovisual Independente (BRAVI), do Centro Técnico Audiovisual 

(CTAv), do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual 

(FORCINE), e da Comissão de Seleção, seguindo critérios e prazos 

definidos neste Regulamento e no arquivo “Normas para Elaboração do 

Artigo Acadêmico” disponíveis no Formulário de Inscrição/Submissão do 

prêmio. 

 

5.2 Caberá única e exclusivamente ao ICAB e a seu Conselho Deliberativo 

definir a Comissão de Seleção responsável pela avaliação dos artigos 

(obras), não havendo qualquer ingerência ou participação de outros 

neste processo, razão pela qual eventuais dúvidas, reclamações ou 

recursos relacionados a esta seleção deverão ser dirigidos diretamente 

ao ICAB, por mensagem eletrônica enviado ao e-mail 

contato@icabrasil.org, de acordo com os procedimentos e normas por 

ele estipulados. 

  

 

6. ANÚNCIO DOS FINALISTAS E VENCEDORES 

 

6.1 O resultado final do PRÊMIO ICAB CAMPUS está previsto para o dia 22 

de setembro de 2020. O resultado será publicado no site do ICAB – 

www.icabrasil.org e nos demais meios de comunicação oficiais do 

http://icabrasil.org/2016/files/Docs/normas-de-elaboracao-premio-icab-campus-2020.pdf
http://icabrasil.org/2016/files/Docs/normas-de-elaboracao-premio-icab-campus-2020.pdf
https://forms.gle/MeQHy8kaUBfKZfE16
mailto:contato@icabrasil.org
http://www.icabrasil.org/
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instituto, assim como nos meios de comunicação da Revista de Cinema 

- http://revistadecinema.com.br/. 

 

6.2 A participação no Prêmio ICAB Campus é de caráter personalíssimo e, 

portanto, intransferível.  

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1 O(A) estudante de graduação e os(as) pesquisador/alunos(as) de pós-

graduação (lato sensu e stricto sensu) da área de audiovisual e 

segmento correlato e os(as) professores(as) tutores(as) 

contemplados(as) pelo Prêmio ICAB Campus passarão a integrar a 

Rede do ICAB, autorizando, para tanto, a divulgação de sua imagem, 

biografia e perfil profissional nos canais de comunicação institucional, 

incluindo site do ICAB na Internet, redes sociais e malas diretas, bem 

como em quaisquer outras mídias, incluindo qualquer site na Internet, 

mídias televisivas, rádios ou mídia impressa, ou por qualquer outra 

forma. 

 

7.2 Eventuais dúvidas ou esclarecimentos relacionadas ao Prêmio ICAB 

Campus e/ou a este Regulamento poderão ser esclarecidas pelo e-

mail contato@icabrasil.org 

 

7.3 Eventuais dúvidas ou questionamentos relacionados ao processo de 

seleção deverão ser dirigidos diretamente e exclusivamente ao ICAB 

pelo e-mail contato@icabrasil.org. 

 

7.4 O ICAB e o PRÊMIO ICAB CAMPUS se reservam o direito de, a 

qualquer tempo: a) alterar as normas e o cronograma deste 

Regulamento e/ou de cancelar esta Edição do Prêmio, mediante 

divulgação no site; b) deliberar sobre situações não previstas neste 

Regulamento, não cabendo recursos ou contestações.  

 

http://revistadecinema.com.br/
mailto:contato@icabrasil.org
mailto:contato@icabrasil.org

