
Regulamento do Concurso de Design & Multimédia — BREVEMENTE 

O Centro de Estudos Cinematográficos e a Secção de Televisão da AAC e organizam o Concurso 

Universitário de Design e Multimédia – Brevemente: 

— Estimular a criatividade nas comunidades dos países de língua oficial Portuguesa 

— Descobrir novos valores no design e multimédia no meio académico; 

— Estimular a exibição pública de trabalhos realizados por estudantes. 

Além destes objectivos, a edição de 2013 do concurso Brevemente tem como pano de fundo o tema da 

XV edição da Semana Cultural da Universidade de Coimbra: “Ser de Água”. O trabalho que melhor 

reflectir este tema será distinguido com o “Prémio Semana Cultural da Universidade de Coimbra”. 

SECÇÃO I 

Design & Multimédia 

1 – ADMISSÃO 

1.1 – É obrigatório o envio dos trabalhos e ficha de inscrição devidamente preenchida até dia 10 de Abril 

de 2013. A ficha de inscrição está disponível no website oficial do concurso 

– http://brevemente.org/about/inscricao/ 

1.2 – A participação no concurso está limitada a estudantes ou ex-estudantes que tenham concluído o seu 

plano de estudos no ano lectivo anterior ao da edição do concurso. Serão aceites trabalhos 

independentemente do grau académico dos participantes ou estabelecimento de ensino que estes 

frequentaram.  

1.3 – Os trabalhos submetidos a concurso deverão ser originais e não podem ter sido distribuídos 

comercialmente. 

1.4 – Serão aceites trabalhos nos suportes CD, DVD, DVD-Vídeo, Bluray, dvcam, miniDV. Os trabalhos 

em formato estacionário deverão ser enviados em formato impresso e com a informação dos trabalhos, 

fotos, e outros elementos que os autores considerem pertinentes em formato digital. 

1.5 – Os trabalhos em suporte vídeo deverão cumprir a norma PAL (SD, 720i,720p,1080i,1080p). 

1.6 – Os trabalhos concorrentes passam a integrar o espólio das entidades organizadoras, ficando estas 

autorizadas a usá-los nas suas actividades, exibição na página de internet do concurso e ainda para fins 

promocionais e educacionais. 

2 – INSCRIÇÃO 

2.1 – A inscrição dos trabalhos a concurso deverá ser efectuada usando a ficha de inscrição disponível no 

site oficial do concurso. Deverão ser confirmadas as inscrições com o envio dos trabalhos para a seguinte 

morada: 

BREVEMENTE — Concurso de Design e Multimédia 
CEC/AAC 

Rua Padre António Vieira, n.º1 Edificio AAC – 1.º Piso 

3000-315 Coimbra 

Portugal 



2.2 – Cada inscrição terá obrigatoriamente que ser preenchido com a ficha técnica completa. Deverá ainda 

ser acompanhada, sempre que possível, do seu respectivo material de divulgação (cartaz, fotos, sinopse). 

2.3 – Cada concorrente poderá apresentar um número ilimitado de trabalhos, devendo utilizar um boletim 

para cada inscrição. 

3 – CATEGORIAS 

3.1 – No concurso BREVEMENTE existem as seguintes categorias: 

a) “Livre” – podendo candidatar-se todo o tipo de obras (estacionários e multimédia). 

b) “Social” – curtas-metragens, documentários de intervenção social ou outras obras de intervenção social 

contexto de informação e mobilização sobre problemáticas sociais. 

c) “Movimento” – Explorando as composições visuais nesta categoria poderão concorrer trabalhos cujos 

conteúdos sejam dinâmicos (a interactividade é facultativa). 

d) “Estacionário” – Trabalhos desenvolvidos sobre a forma de cartaz, folhetos, livro ou ainda outros 

formatos estacionários. 

e) “Prémio XV Semana Cultural da Universidade de Coimbra” – O trabalho dentro de todas as categorias 

que melhor se enquadre no tema da XIV Semana Cultural da Universidade de Coimbra (“Ser de Água”) 

será distinguido com este prémio. 

4 – INSCRIÇÃO 

4.1 – A inscrição dos trabalhos a concurso deverá ser efectuada através do boletim anexo respectivo ao 

tipo de trabalho apresentado. 

4.2 – O boletim terá obrigatoriamente que ser preenchido com os dados do(s) autor(es). 

4.3 – Cada concorrente poderá apresentar um número ilimitado de trabalhos, devendo utilizar um boletim 

para cada inscrição. 

SECÇÃO II 

Selecção e premiação dos trabalhos a concurso 

5 – SELECÇÃO 

5.1 – Todas as obras recebidas que cumpram as condições de admissão estipuladas neste regulamento 

serão avaliadas por um júri, especialmente convidado para este fim, que seleccionará os vídeos e 

argumentos para competição. 

6 – JÚRI 

6.1 – O Júri será composto por um elemento da Reitoria da Universidade de Coimbra e quatro 

individualidades que se destaquem no panorama nacional do Design & Multimédia. 

6.2 – Das deliberações do Júri não haverá recurso. 

6.3 – O Júri reserva-se o direito de não atribuir quaisquer das classificações previstas no regulamento caso 

considere que os trabalhos a concurso não reúnam as características de avaliação e classificação dos 

trabalhos definidas por este órgão. 



7 – PRÉMIOS 

7.1 – Serão distinguidos os melhores trabalhos por cada categoria. 

7.2 – Poderão ainda ser atribuída Menções Honrosas caso o Júri assim o entenda. 

7.3 – Será ainda distinguido com o “Prémio Semana Cultural da Universidade de Coimbra” o melhor 

trabalho sobre o tema da sua XV edição: “Ser de Água”  

SECÇÃO III 

Disposições finais 

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 – A resolução de situações omissas no presente regulamento é da responsabilidade da organização em 

conjunto com o júri. 

8.2 – A admissão no concurso pressupõe o conhecimento e aceitação do presente regulamento. 

SECÇÃO IV 

9 – Casos Omissos 

A Comissão Organizadora do BREVEMENTE reserva-se o direito de: 

Decidir sobre os casos não previstos no presente Regulamento, bem como proceder a necessárias 

alterações, dando conhecimento a todos os interessados. 

Decidir condições excepcionais que permitam a selecção de um trabalho que não respeite integralmente 

as cláusulas do presente Regulamento. 

A inscrição para pré-selecção e participação no Concurso BREVEMENTE implica a aceitação deste 

Regulamento. 

 


