UM ABRAÇO APERTADO
Oláá! Seja muito acalorado e acalorada com nossos abraços!
Talvez você já nos conheça, talvez ainda não, mas independentemente
disso, já temos a imensa satisfação de te ver por aqui! Ficamos muito
felizes pela sua vontade de criar, de pôr esses sentimentos para fora em
formato audiovisual… Sabemos como esse momento tem sido difícil e só
de você estar se pondo a criar algo novo, ou expondo para nós o que fez
durante este período, é de uma conquista gigantesca e nós nos sentimos
extremamente honrados em compartilhar conosco.
Bom, mas para essa edição de 2021...
…Preparamos com muito carinho uma experiência inédita para você que
trabalha no mercado de Cinema e Audiovisual e para você que está
começando!

Temos o prazer de anunciar o QOFF EXPERIENCE!

REGULAMENTO - QOFF EXPERIENCE 2021
QOFF EXPERIENCE
O QOFF Experience é um evento INÉDITO do QOFF, que tem o objetivo
de aprimorar seu conhecimento dentro do Cinema e do Audiovisual, assim
como fornecer ajuda profissional e psicológica por meio de dinâmicas,
masterclasses e conversas.

1 UMA VISÃO GERAL SOBRE O QOFF EXPERIENCE
O QOFF Experience é o evento que traz a orientação que você precisa para
criar e desenvolver seus projetos. Uma experiência de excelência com
grandes nomes do mercado audiovisual.
Durante duas semanas, de segunda à sexta, do dia 12/04 ao dia 25/04,
teremos painéis com profissionais dos três setores da cadeia
cinematográfica; produção, distribuição e exibição. Aos fins de semana,
nossos criadores, Mateus Rocha e Lara Sampaio, farão lives em nosso
Instagram, @quarentenafilmfestival, convidando você para falar sobre
sua história, sua carreira e suas obras.
Além

disso,

iniciaremos

as

duas

semanas

com

atividades

psicoterapêuticas, para que, antes de sermos agraciados com tanta
experiência e conhecimento, estejamos bem, com a nossa mente e o nosso
emocional tranquilos, aptos a absorver tanto conteúdo :)
Ademais, o QOFF Experience é um evento de troca. Assim como no
festival, no evento também teremos uma comunidade própria, para que
tod@s @s participantes possam conversar, trocar e compartilhar o que
acharem interessante e construtivo. Também é um espaço aberto para nos

abrirmos e nos ouvirmos sobre o que estamos passando, seja
profissionalmente seja pessoalmente.
Esse evento foi pensado no intuito de te estimular a ter ideias e de te
ajudar a criar, desenvolver qualquer projeto do coração (ou não) que esteja
guardado na gaveta, ansiando para nascer.
Para isso, nada mais nada menos que grandes profissionais dos mais
diversos departamentos para te orientar a melhor forma de pensar e
executar o que tem que ser feito.
Como no festival você se inscreve, você não necessariamente precisa do
filme, olha que legal: você chega no QOFF, sem nem uma ideia do que
fazer, vai para o QOFF Experience, tem toda uma orientação com grandes
profissionais, desenvolve sua ideia, produz…
...inscreve no festival o filme que você produziu com todas as orientações
que você teve no evento e ainda tem um espaço para divulgar seu
trabalho, em todas as nossas comunidades e nas nossas lives! Incrível,
não?
Sem contar a chance que você concorre em sair do QOFF e do QOFF
Experience com um filme, não só feito, como premiado e ainda em uma
plataforma de streaming! <OoO>
Tudo isso foi feito visando oferecer o abraço mais caloroso, apertado,
conteudista e profissional o possível para você. Queremos que, quando a
edição do QOFF 2021 acabar, você saia do festival com mais
conhecimento, contatos, espaço e uma boa dose de carinho 💛
OBS: É importante destacar que o QOFF Experience é um braço do
Quarentena Online Film Festival (QOFF). Você pode participar dos dois ou
só de um se quiser. Mas recomendamos que, para a melhor experiência
possível, viva tudo isso que preparamos para você, tanto o festival (QOFF)
quanto o evento (QOFF Experience). Tudo foi planejado com muito
cuidado e amor :)

2 PROGRAMAÇÃO

Junto ao link que recebeu com todos os arquivos, há a programação
em formato maior para que possa ler tudo nos mínimos detalhes.

3 NOSSAS ESTRELAS
BARBARA STURM
Atua na comercialização de filmes desde 2007, participou dos programas
internacionais

CICAE

Training

e

Berlinale

Talent

Campus.

Foi

programadora no Cine Belas Artes e diretora de aquisições na Pandora
Filmes, lançou 34 filmes brasileiros e internacionais – Que horas ela volta?,
de Anna Muylaert, com 500 mil ingressos. Em 2017 assumiu direção de
conteúdo na Elo Company, responsável pelos projetos especiais PROJETA
ÀS 7 e Selo ELAS e pela curadoria e contratações da empresa. Professora
do curso Planejamento Estratégico em Cinema, articulista do Portal
Exibidor e do coletivo ASAS.
CARDUME CURTAS
O maior streaming de curtas e médias-metragens do Brasil surge com o
objetivo de difundir, fomentar e internacionalizar o audiovisual
independente brasileiro. Com mais de 150 filmes, dos mais premiados, a
Cardume retorna boa parte da verba para os produtores, além de
promover ações de fomento, formação e impulsionamento do audiovisual
nacional.
CLEMENTINO JUNIOR
Clementino Junior é cineasta, cineclubista, educador audiovisual,
pesquisador e doutorando em educação do GEASur/Unirio. Foi vicepresidente da ABD Nacional (Assoc. Brasileira de Documentaristas e
Curtametragistas). É fundador do CAN — Cineclube Atlântico Negro.
Lançou seu 25º filme, o curta-metragem “A Padroeira” em 2020, exibido
internacionalmente.
EXIBIDOR
Voltado para o mercado de exibição e com distribuição gratuita para todo
o país, a Revista e o Portal Exibidor tem o objetivo de fomentar o debate
de assuntos pertinentes ao universo do audiovisual no tripé de exibição,

distribuição e produção, e contribuir para o crescimento e aprimoramento
do mercado, reunindo em um único local tudo o que o profissional e o
público relacionado precisa saber.
GABRIEL GURMAN
CEO da Galeria Distribuidora e co-CEO da Diamond Films no Brasil,
Gabriel Gurman é formado em Comunicação Social pela ESPM e com MBA
em Film Business pela FGV. Iniciou carreira na Reserva Cultural de Cinema
e na rede Cinemark. Trabalhou na Paris Filmes, liderou o lançamento de
mais de 200 longas, como "A Cabana" e a saga "Jogos Vorazes". Além
disso, é co-produtor de "A Menina Que Matou Os Pais" e "O Menino que
Matou Meus Pais".
GABRIEL F. MARINHO
Formado pela UnB, mestrado na UFF, Gabriel F. Marinho atua na área de
produção, desenvolvimento e criação de conteúdo, com filmes e séries.
Pesquisador de imagens de arquivo. Diretor dos documentários
"Memórias finais da República de Fardas" (2008) e "O Prólogo" (2013),
exibidos nacionalmente e internacionalmente. Trabalhou com René
Sampaio e Vladimir Carvalho. Atuou como produtor executivo em
coprodução para a TV Escola. Foi sócio-diretor da Totó Produções, é
professor da ESPM Rio, membro do podcast Cinematógrafo e diretor de
uma série de streaming junto a Villa-Lobos Produções ainda em
desenvolvimento.
LIA BAHIA
Doutora em comunicação social pela UFF. Professora da ESPM e da FGV.
Ganhou Prêmio do Rumos Itaú Cultural de pesquisa concluída com sua
dissertação “Discursos, políticas e ações: processos de industrialização do
campo cinematográfico brasileiro”. Foi coordenadora de cinema do Sesc
Rio e da Première Brasil do Festival do Rio 2017. Atuou na Ancine,
RioFilme e Secretaria de Estado de Cultura. Desenvolvedora dos
programas

de

fomento

Elipse,

Programa

Estímulo

à

Criação,

Experimentação e Pesquisa Artística e o Territórios Culturais Audiovisual.

MARIA CLÁUDIA TARDIN
Doutora em Psicologia Social, Maria Cláudia Tardin é consultora em
gestão de pessoas, orientadora profissional, coordena oficinas de
desenvolvimento de liderança e postura profissional, gestão de carreira,
de inteligência emocional, persuasão e negociação de conflitos. É
pesquisadora nas áreas de comunicação social, estratégias de persuasão,
emoções, estresse e ideais contemporâneos. Professora da ESPM Rio e da
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio.
MARCELO LIMA
Empreendedor do cinema desde o berço. Nasceu e cresceu entre
projetores e poltronas. Se especializou em tecnologia e dados. É o
idealizador de inúmeros projetos e inovações, reconhecidos pela indústria
cinematográfica dentro e fora do Brasil. Além disso, é um dos analistas do
audiovisual mais atuantes da América Latina. Marcelo J. L. Lima é fundador
da Revista Exibidor e da Expocine, CEO da Tonks e do Cine Marquise.
PAULO LEIERER
Roteirista, que dribla o caos da vida com projetos de comédia, trabalhou
com a O2, Coração Da Selva, Olhar Imaginário, Glaz Entretenimento,
Mixer, Sentimental etc. Ano passado ficou em 2o lugar no concurso de
roteiros do FRAPA, foi finalista do concurso Guiões e do prêmio ABRA de
roteiro. Teve conteúdos veiculados ou desenvolvidos para o Comedy
Central, Turner, Netflix e CineBrasil TV. Dá aula na Roteiraria e na AIC.
PEDRO BUTCHER
Jornalista, crítico de cinema e pesquisador, Pedro Butcher é professor da
ESPM Rio e colaborador do jornal Valor Econômico. Doutorado na UFF
com a tese “Hollywood e o mercado de cinema no Brasil: princípio(s) de
uma hegemonia”. Entre 2001 e 2014, editou o website Filme B. Faz parte
da equipe do encontro de coprodução Brasil Cine Mundi, do Festival
Internacional de Cinema de Belo Horizonte, e é um dos mentores do
programa Talent Press, do Festival de Berlim.

RITA CATUNDA
Formada pela FAAP e mestre pela EHSS em Paris, Rita Catunda trabalha
com conteúdo infantil pela Pinguim Content, tendo participado de série
como “O Show da Luna!”, “Cantando com Ping e Pong”, “Charlie e o
Entrevistador de Coisas”, e longas como “Tarsilinha” e “Nihonjin”, em
desenvolvimento.
VRT CHANNEL
O VRT Channel é uma TV interativa, streaming, com grade de
programação com 12 horas inéditas que traz a essência da inovação e
criatividade. Buscamos tudo o que pode ser explorado nas mais diversas
áreas de interesse. Trazemos para o nosso público uma programação
eclética, divertida e objetiva. O VRT Channel é o que há de novo no novo.

4 COMUNIDADE DO FACEBOOK
A nossa comunidade será no Facebook. Será um grupo privado, apenas
para as pessoas que se inscreveram no QOFF Experience. Lá,
compartilharemos com vocês:
CONTEÚDO COMPLEMENTAR
PDFs e artigos de assuntos abordados nas atividades;
Lista de filmes, vídeos, playlists etc, de assuntos abordados nas
atividades;
Links que possam complementar o aprendizado;
Enquetes, em que faremos atividades para conhecermos melhor
todos e todas vocês;
TROCA-TROCA
Vocês poderão fazer postagens falando sobre quem são, o que
fazem e como podem ajudar. Essas postagens serão avaliadas pela
nossa Equipe Experience e, caso não haja nenhum conteúdo
preconceituoso ou discriminatório e que não desrespeite os
regulamentos e/ou os princípios do Quarentena Online Film

Festival, será aprovada e pronta para que os outros participantes
possam te conhecer e comentar :)
Caso você ache algum conteúdo interessante, que possa contribuir
com o aprendizado dos participantes, você poderá postá-lo em uma
publicação, mas sempre passando pela avaliação da Equipe
Experience.

5 SOBRE AS LIVES NO INSTAGRAM
Para você que se inscreveu no QOFF Experience, nos fins de semana
17/04 a 18/04 e 24/04 a 25/04 faremos LIVES EXPERIENCE no nosso
Instagram, @quarentenafilmfestival para que você tenha um espaço para
falar mais de você, sobre sua carreira e sua trajetória, até mesmo as suas
obras. Desta forma, outras pessoas poderão conhecer o seu trabalho e
você também poderá conhecer o de outras pessoas. O intuito é que você
utilize a nossa rede para expandir a sua, contando mais sobre você para
quem estiver assistindo e, esperamos, assim, fazendo novos contatos.
Trocaremos experiências, contatos e histórias :)
Como funciona?
Basta apenas aparecer no dia e no horário da live e pedir para participar.
Haverá um botão dizendo, “Envie uma solicitação para participar do vídeo
ao vivo de @quarentenafilmfestival”. Clique em “Solicitar” e aguarde.

6 SOBRE ENTRAR PARA A CARDUME CURTAS
Na breve apresentação sobre o QOFF Experience, falamos sobre “a
chance que você concorre em sair do QOFF e do QOFF Experience com
um filme, não só feito, como premiado e ainda em uma plataforma de
streaming”.
Esse streaming é a Cardume Curtas, simplesmente o maior streaming de
curtas e médias-metragens do Brasil que contamos no tópico de
VOTAÇÃO. E, com o QOFF Experience, você pode aumentar suas chances
de entrar no streaming!
Se você estiver inscrito no QOFF e no QOFF Experience e, ao final do
festival, ter seu filme como o mais votado da categoria PRÊMIO JÚRI
POPULAR, você levará o prêmio e ainda um parecer da Cardume Curtas
sobre sua obra, além de 6 meses de assinatura de graça no streaming!
Mas isso apenas se você estiver participando do QOFF Experience!
Caso você esteja participando do QOFF, mas não do QOFF Experience, e
seu filme levar a categoria Prêmio Júri Popular, parabéns! Seu filme foi o
mais aclamado pelo público :)
Com o QOFF Experience, você não fica restrito a apenas uma categoria,
mas agora tem duas chances de estar em contato com o maior streaming
de curtas-metragens do Brasil! Sem contar a chance de ganhar meses de
assinatura de graça da Cardume!

7 SOBRE O CERTIFICADO
Após a finalização do evento, no dia 25/04/2021, a Equipe Experience
enviará para o seu e-mail o certificado de que você participou do evento,
com a quantidade de horas e a assinatura de nossos criadores, Mateus
Rocha (Diretor e Criador do Quarentena Online Film Festival) e Lara
Sampaio (Coordenadora e Criadora do Quarentena Online Film Festival).
Damos um prazo de 1 semana até o recebimento do certificado, até o dia

02/05/2021. Caso passe uma semana e você não receba o certificado, por
favor entre em contato com a nossa equipe pelo contato@qoff.com.br .

8 CONCLUSÃO
Nós, do Quarentena Online Film Festival, adoraríamos poder te conhecer
melhor, saber mais de suas expertises, suas experiências, sua vivência… E
aprender com você. E exatamente por isso que planejamos a melhor
experiência que podíamos para você. Porque, o que pudermos fazer para
te ajudar em um momento tão turbulento como esse, nós faremos.
Esperamos que essas duas semanas sejam maravilhosas e que possam
acrescentar demais a você e à sua carreira. Esperamos mais ainda que o
QOFF Experience seja o abraço caloroso que você precisa e o contato
presente que você anseia.
O nosso mais inocente e autêntico,
Obrigada.
Pode entrar. Venha se renovar conosco.

Vamos criar. Vamos trocar.
Equipe QOFF

