
 

 
Regulamento para Sessões de Vídeos 

 

1 O objetivo das Sessões de Vídeos do Congresso Brasileiro de Psiquiatria - CBP é a apresentação de vídeos inéditos 
no formato DVD de no mínimo 5 minutos e no máximo 20 minutos de duração (incluindo créditos). 

2 Os vídeos produzidos para os fins destas mostras devem ser realizados utilizando, mesmo que parcialmente, 

locações internas e/ou externas consideradas referências situadas no âmbito do Brasil, mas não devem conter 
propagandas de qualquer natureza. Nomes e ou placas indicativas de instituições não devem apresentar conflitos 

de interesse e ou argumentos ideológicos de consumo. 

3 Fica assegurado à Associação Brasileira de Psiquiatria, o direito de exibição dos vídeos selecionados para mostra 

competitiva, dentro de um programa especial destinado a veiculação dos vídeos apresentados no Congresso 
Brasileiro de Psiquiatria. 

4 O prazo limite para o envio do resumo dos vídeos para Mostra Competitiva, fase de pré-seleção, é 17 de março 

de 2020. 

5 Os projetos enviados para seleção da Mostra Competitiva não sofrerão quaisquer restrições quanto à temática 

abordada, desde que sejam apresentados de maneira clara, objetiva e estejam ligados à saúde mental. O projeto 
deve especificar a linguagem do vídeo: "Ficção", "Animação" "Experimental", "Documentário", ou "Documentário 

Científico". Para acompanhamento do conteúdo solicita-se: 

a) DADOS TÉCNICOS CONFORME O FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DE VÍDEO; 
b) SINOPSE - Resumo do vídeo em no máximo 4 linhas para servir de referência para a comissão julgadora e 

público, na tarefa de reconhecer e identificar um trabalho anteriormente selecionado; 
c) PROPOSTA DE DIREÇÃO - Texto indicando os aspectos e/ou conceitos estéticos, plásticos e narrativos sobre os 

quais a direção se orientou, conforme campo específico do "Formulário de Inscrição de Vídeo". 
Enviar os itens (b e c) por e-mail, para - congresso@abp.org.br ou congresso2@abp.org.br; 

6 Serão premiados os três primeiros colocados, com base nas pontuações obtidas da Comissão de Avaliação e nas 

apresentações. 

Premiação: 

- 1º lugar - Pacote Full - Troféu, Passagem aérea, Hospedagem e isenção de inscrição para o próximo CBP; 
- 2º lugar - Pacote semiFull - Hospedagem e isenção de pagamento de inscrição para o próximo CBP; 

- 3º lugar - Inscrição Full - Isenção de inscrição para o próximo CBP. 
 

Obs: a premiação com passagem e hospedagem se aplica para quem reside fora da cidade sede do CBP. 
 

Os resultados com a indicação do título da obra e nome do proponente, serão informados durante o evento e 

divulgados no site do CBP www.abp.org.br/congresso. 

7 O proponente principal deverá ser pessoa física, estar inscrito no Congresso e ser associado da ABP. Cada 

proponente poderá inscrever até três projetos. 

8 É facultada à Comissão de Seleção promover diligências destinadas a esclarecer dúvidas, sendo vetada a inclusão 

posterior de documentos ou informações que deveriam constar do projeto inicial. 

9 a) Cópia do vídeo, se pré-selecionado deverá ser enviado por meios online (como Google Drive, We Transfer, 
Dropbox, etc.) até 30 de junho de 2020; 

b) O resultado da seleção dos trabalhos que comporão as Sessões de Vídeos do XXXVII CBP serão informados 
por E-mail aos proponentes e divulgados no site do CBP. 

10 A responsabilidade da utilização de todo e qualquer bem (obras, interpretações de imagens utilizadas na 
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execução do projeto) de titularidade de terceiros, protegidos pela legislação atinente a direitos autorais (Lei 

Federal nº 9.610/98) cabe inteira e exclusivamente ao proponente e à empresa produtora, para os fins 
objetivados nesta seleção. 

11 Os casos omissos relativos ao presente REGULAMENTO serão resolvidos pelas Comissões de Seleção e 

Julgamento, quando não forem de competência desta pela Comissão Científica do CBP ou em última instância 
pela ABP. 

Para mais informações sobre o Congresso clique : www.cbpabp.org.br 
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