
MEMEAWARDS 2022
Regulamento geral

1. OBJETIVO DO EVENTO:
a. O MEMEAWARDS 2022 visa reunir comunidades de memes, memeiros,
twitteiros, creators e criativos de modo geral para celebrar a cultura de
memes do Brasil;

b. Estimular a criatividade e congregar as comunidades de memes,
memeiros, twitteiros, creators e criativos com prêmios e ampliação de
seus horizontes;

c. Fazer com que os memes sejam vistos como uma linguagem de
comunicação atual, viral, comercial e midiática;

d. Fazer do Evento de premiação do MEMEAWARDS 2022 um momento
de celebração das comunidades, memes e dos amantes do meme de
forma geral.

2. ORGANIZAÇÃO DO EVENTO:
O MEMEAWARDS 2022 é um evento realizado e produzido pela
FLOCKS, que contará com o apoio na organização de diversas
comunidades e produtores de memes que queiram participar e
colaborar com a organização do evento.

Entende-se como o prazo válido para a consideração das criações a
temporada 2021/2022, significando objetivamente de 13/06/2021 até
30/06/2022.



3. CATEGORIAS DAS PREMIAÇÕES:
O MEMEAWARDS 2022 está estruturado em uma única competição, com
as seguintes categorias:

1. Melhor Comunidade.

2. Melhor Comunidade da América Latina.

3. Comunidade LGBTQIA+ - pessoa física (representante)

4. Comunidade de Esporte - pessoa física (representante)

5. Comunidade de Cultura Pop - pessoa física (representante)

6. Comunidade Educativa - pessoa física (representante)

7. Comunidade Revelação - pessoa física (representante)

8. Melhor Memeiro - pessoa física (representante)

9. Twitteiro do Ano- pessoa física (representante)

10. Video Curto do Ano - pessoa física (representante)

11.Trend do Ano - pessoa física (representante)

12. Pet do Ano  - pessoa física (caso haja) (representante)

13. Realeza dos Memes 2022 - pessoa física (representante)

14. Meme do Ano - pessoa física (representante)

15. Melhor Meme Publicitário - pessoa física (representante)

4. DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS

1. Melhor Comunidade do Ano.

- São considerados para a categoria "Melhor Comunidade do Ano",
páginas de memes que tenham materiais reflexivos, que levantem



debates ou conversem com assuntos gerais e cotidianos + - engraçados
ou não -, bem como se utilizem da estética de memes;

- O MEMEAWARDS, através de suas redes sociais (Instagram e Twitter),
solicitará ao público que indique criadores ou comunidades que mais foram
marcantes em "Comunidade de Memes" na temporada 2021/2022, no site
da premiação;

- Os indicados pelo público devem estar com perfil aberto nas redes
sociais;

- A organização fará curadoria das indicações, excluindo memes e
comunidades que não cumpram com as diretrizes das plataformas;

- A organização disponibilizará, ao comitê de curadoria, a lista das
indicações selecionadas. Todos votarão, com cada um dos votos tendo
peso 1. Ao final da somatória, quem obtiver mais votos nessa votação
interna será finalista da categoria;

- Caso haja empate entre finalistas, a organização terá voto de
minerva para indicar o finalista;

- Apenas 10 indicados poderão ser finalistas;

- Caso o perfil finalista seja derrubado pelas plataformas, o mesmo será
desclassificado da premiação;

- O cronograma de indicação, definição dos finalistas, disponibilização
para votação e premiação estarão no Anexo IV (timeline do evento).

2. Melhor Comunidade da América Latina.

- São considerados para a categoria "Melhor Comunidade do Ano",



páginas de memes que tenham materiais reflexivos, que levantem
debates ou conversem com assuntos gerais e cotidianos + - engraçados
ou não -, bem como se utilizem da estética de memes; A categoria é válida
apenas para comunidades que fazem parte da América Latina, com
exceção do Brasil, já que todas as outras categorias da premiação são
voltadas para comunidades brasileiras.

- O MEMEAWARDS, através de suas redes sociais (Instagram e Twitter),
solicitará ao público que indique criadores ou comunidades que mais foram
marcantes em "Melhor Comunidade da América Latina" na temporada
2021/2022, no site da premiação;

- Os indicados pelo público devem estar com perfil aberto nas redes
sociais;

- A organização fará curadoria das indicações, excluindo memes e
comunidades que não cumpram com as diretrizes das plataformas;
- A organização disponibilizará, aos líderes de comunidades participantes,
influencers e memes, a lista das indicações selecionadas. Todos votarão,
com cada um dos votos tendo peso 1. Ao final da somatória, quem obtiver
mais votos nessa votação interna será finalista da categoria;

- Caso haja empate entre finalistas, a organização terá voto de
minerva para indicar o finalista;

- Apenas 10 indicados poderão ser finalistas;

- Caso o perfil finalista seja derrubado pelas plataformas, o mesmo será
desclassificado da premiação;

- O cronograma de indicação, definição dos finalistas, disponibilização
para votação e premiação estarão no Anexo IV (timeline do evento).

3. Comunidade LGBTQIA+



- São considerados para a categoria "Comunidade LGBTQIA+", páginas de
memes que tenham materiais reflexivos, que levantem debates ou
conversem com assuntos do universo LGBTQIA+ - engraçados ou não -,
bem como se utilizem da estética de memes;

- O MEMEAWARDS, através de suas redes sociais (Instagram e Twitter),
solicitará ao público que indique criadores ou comunidades que mais foram
marcantes em "Comunidade de Memes" na temporada 2021/2022, no site
da premiação;

- Os indicados pelo público devem estar com perfil aberto nas redes sociais;

- A organização fará curadoria das indicações, excluindo memes e
comunidades que não cumpram com as diretrizes das plataformas;
- A organização disponibilizará, aos líderes de comunidades participantes,
influencers e memes, a lista das indicações selecionadas. Todos votarão,
com cada um dos votos tendo peso 1. Ao final da somatória, quem obtiver
mais votos nessa votação interna será finalista da categoria;

- Caso haja empate entre finalistas, a organização terá voto de
minerva para indicar o finalista;

- Apenas 5 indicados poderão ser finalistas;

- Caso o perfil finalista seja derrubado pelas plataformas, o mesmo será
desclassificado da premiação;

- O cronograma de indicação, definição dos finalistas, disponibilização
para votação e premiação estarão no Anexo IV (timeline do evento).

4. Comunidade de Esporte.



- São considerados para a categoria "Comunidade de Esportes", páginas
de memes que tenham materiais reflexivos, que levantem debates ou
conversem com assuntos relacionados a Esportes + - engraçados ou não -,
bem como se utilizem da estética de memes;

- O MEMEAWARDS, através de suas redes sociais (Instagram e Twitter),
solicitará ao público que indique criadores ou comunidades que mais foram
marcantes em "Comunidade de Memes" na temporada 2021/2022, no site
da premiação;

- Os indicados pelo público devem estar com perfil aberto nas redes
sociais;

- A organização fará curadoria das indicações, excluindo memes e
comunidades que não cumpram com as diretrizes das plataformas;
- A organização disponibilizará, aos líderes de comunidades participantes,
influencers e memes, a lista das indicações selecionadas. Todos votarão,
com cada um dos votos tendo peso 1. Ao final da somatória, quem obtiver
mais votos nessa votação interna será finalista da categoria;

- Caso haja empate entre finalistas, a organização terá voto de
minerva para indicar o finalista;

- Apenas 5 indicados poderão ser finalistas;

- Caso o perfil finalista seja derrubado pelas plataformas, o mesmo será
desclassificado da premiação;

- O cronograma de indicação, definição dos finalistas, disponibilização
para votação e premiação estarão no Anexo IV (timeline do evento).

5. Comunidade de Cultura Pop.



- São considerados para a categoria "Comunidade de Cultura Pop",
páginas de memes que tenham materiais reflexivos, que levantem
debates ou conversem com assuntos da cultura pop + - engraçados ou
não -, bem como se utilizem da estética de memes;

- O MEMEAWARDS, através de suas redes sociais (Instagram e Twitter),
solicitará ao público que indique criadores ou comunidades que mais foram
marcantes em "Comunidade de Memes" na temporada 2021/2022, no site
da premiação;

- Os indicados pelo público devem estar com perfil aberto nas redes
sociais;

- A organização fará curadoria das indicações, excluindo memes e
comunidades que não cumpram com as diretrizes das plataformas;

- A organização disponibilizará, aos líderes de comunidades participantes,
influencers e memes, a lista das indicações selecionadas. Todos votarão,
com cada um dos votos tendo peso 1. Ao final da somatória, quem obtiver
mais votos nessa votação interna será finalista da categoria;

- Caso haja empate entre finalistas, a organização terá voto de
minerva para indicar o finalista;

- Apenas 5 indicados poderão ser finalistas;

- Caso o perfil finalista seja derrubado pelas plataformas, o mesmo será
desclassificado da premiação;

- O cronograma de indicação, definição dos finalistas, disponibilização
para votação e premiação estarão no Anexo IV (timeline do evento).

6. Comunidade Educativa.



- São considerados para a categoria "Comunidade Educativa", páginas de
memes que tenham materiais reflexivos, que ensinem, levantem debates
ou conversem com assuntos gerais e cotidianos + - engraçados ou não -,
bem como se utilizem da estética de memes;

- O MEMEAWARDS, através de suas redes sociais (Instagram e Twitter),
solicitará ao público que indique criadores ou comunidades que mais foram
marcantes em "Comunidade de Memes" na temporada 2021/2022, no site
da premiação;

- Os indicados pelo público devem estar com perfil aberto nas redes
sociais;

- A organização fará curadoria das indicações, excluindo memes e
comunidades que não cumpram com as diretrizes das plataformas;
- A organização disponibilizará, aos líderes de comunidades participantes,
influencers e memes, a lista das indicações selecionadas. Todos votarão,
com cada um dos votos tendo peso 1. Ao final da somatória, quem obtiver
mais votos nessa votação interna será finalista da categoria;

- Caso haja empate entre finalistas, a organização terá voto de
minerva para indicar o finalista;

- Apenas 5 indicados poderão ser finalistas;

- Caso o perfil finalista seja derrubado pelas plataformas, o mesmo será
desclassificado da premiação;

- O cronograma de indicação, definição dos finalistas, disponibilização
para votação e premiação estarão no Anexo IV (timeline do evento).

7. Comunidade Revelação

- São considerados para a categoria "Comunidade Revelação", páginas de
memes que tenham materiais reflexivos, que levantem debates ou



conversem com assuntos gerais e cotidianos + - engraçados ou não -, bem
como se utilizem da estética de memes, tenham menos de 150.000
seguidores e esteja no ar a menos de 2 anos.

- O MEMEAWARDS, através de suas redes sociais (Instagram e Twitter),
solicitará ao público que indique criadores ou comunidades que mais foram
marcantes em "Comunidade de Memes" na temporada 2021/2022, no site
da premiação;

- Os indicados pelo público devem estar com perfil aberto nas redes
sociais;

- A organização fará curadoria das indicações, excluindo memes e
comunidades que não cumpram com as diretrizes das plataformas;

- A organização disponibilizará, aos líderes de comunidades participantes,
influencers e memes, a lista das indicações selecionadas. Todos votarão,
com cada um dos votos tendo peso 1. Ao final da somatória, quem obtiver
mais votos nessa votação interna será finalista da categoria;

- Caso haja empate entre finalistas, a organização terá voto de
minerva para indicar o finalista;

- Apenas 5 indicados poderão ser finalistas;

- Caso o perfil finalista seja derrubado pelas plataformas, o mesmo será
desclassificado da premiação;

- O cronograma de indicação, definição dos finalistas, disponibilização
para votação e premiação estarão no Anexo IV (timeline do evento).

8. Melhor Memeiro

- Serão considerados para o prêmio "Melhor Memeiro", os criativos que
criam e veiculam seus memes em seus perfis nas plataformas



(Instagram/Twitter/Tiktok);
- Tanto pessoas com perfis pessoais quanto administradores de
páginas podem participar, ambos tendo o mesmo peso e concorrendo
unicamente ao prêmio com suas criações;

- O MEMEAWARDS, através de suas redes sociais, em conjunto com as
páginas de memes parceiras, influencers e através do site, solicitará ao
público que indique memeiros/criadores de memes (perfil pessoal ou
página) que mais foram marcantes na temporada 2020/2021, no site da
premiação;

- Criadores que não cumprem as diretrizes das plataformas não serão
aceitos;

- A organização disponibilizará, aos líderes de comunidades participantes,
influencers e memes, a lista das indicações selecionadas. Todos votarão,
com cada um dos votos tendo peso 1. Ao final da somatória, quem obtiver
mais votos nessa votação interna será finalista da categoria;

- Caso haja empate entre finalistas, a organização terá voto de
minerva para indicar o finalista;

- Apenas 5 indicados poderão ser finalistas;

- O cronograma de indicação, definição dos finalistas, disponibilização
para votação e premiação estarão no Anexo IV (timeline do evento).

9. Twitteiro do Ano.

- Serão considerados para o prêmio "Melhor Twitteiro", perfis na plataforma
twitter.com que tenham mais de 100.000 seguidores na plataforma e tenha
os memes como uma de suas principais formas de comunicação.



- O MEMEAWARDS, através de suas redes sociais (Instagram e Twitter),
solicitará ao público que indique twitteiros que mais foram marcantes na
temporada 2021/2022, no site da premiação;

- Os indicados pelo público devem estar com perfil aberto nas redes
sociais.

- A organização fará curadoria das indicações, excluindo perfis que de
alguma forma possam não cumprir com as diretrizes da plataforma;

- A organização disponibilizará, aos líderes de comunidades participantes,
influencers e memes, a lista das indicações selecionadas para votação,
cada um dos votos, e quem obtiver mais votos na votação interna será
finalista da categoria;

- Caso haja empate entre finalistas, a organização terá voto de
minerva para indicar o finalista;

- Apenas 5 indicados poderão ser finalistas;

- Caso o perfil finalista seja derrubado pelas plataformas, o mesmo será
desclassificado da premiação;

- O cronograma de indicação, definição dos finalistas, disponibilização
para votação e premiação estarão no Anexo IV (timeline do evento).

10. Vídeo Curto do Ano (Reels).

– Serão considerados para o prêmio “Video Curto do Ano”, vídeos
engraçados, criativos e divertidos que tenham sido criados, editados e
publicados na plataforma Reels do Instagram.



– Os critérios para participação são: o conteúdo precisa estar de acordo com
as diretrizes da comunidade disponível em:
https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119

– No prêmio “Video Curto do Ano”, somente serão aceitos produções em
vídeo, publicados apenas no reels e compartilhadas no feed;

– As produções deverão ser realizadas pelos respectivos donos dos perfis
participantes, excluindo vídeos de terceiros no perfil do participante;

– No prêmio “Video Curto do Ano” fica vedada a inclusão de vídeos com o
logo de qualquer outro aplicativo. A organização visa incentivar a produção
de conteúdo na plataforma Instagram para o prêmio “Reels do Ano”;

– O MEMEAWARDS, através do site oficial, solicitará ao público que indique
vídeos que mais foram marcantes em “Video Curto do Ano” na temporada
2021/2022;

– Os indicados pelo público devem estar com perfil aberto nas redes sociais;

– A organização fará curadoria das indicações, excluindo vídeos que de
alguma forma possam não cumprir com as diretrizes da plataforma;

– A organização disponibilizará, aos líderes de comunidades participantes,
influencers e memes, a lista das indicações selecionadas que mais se
destacaram na temporada 2020/2021. Todos votarão, tendo peso 1 cada um
dos votos, e quem obtiver mais votos na votação interna será finalista da
categoria;

– Caso haja empate entre finalistas, a organização terá voto de minerva para
indicar o finalista;

– Apenas 5 indicados poderão ser finalistas;

– Caso o perfil finalista seja derrubado pelas plataformas, o mesmo será
desclassificado da premiação;

https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119


– Será realizada pesquisa bastante aprofundada com relação a autoria do
conteúdo, checagem através de mecanismos de pesquisa para evitar
fraudes;

– O cronograma de indicação, definição dos finalistas, disponibilização para
votação e premiação estarão no Anexo IV (timeline do evento).

11. Trend do Ano

- Serão considerados para o prêmio "Trend do Ano", os
challenges/correntes/desafios que mais hitaram nas plataformas
(Instagram, Twitter e TikTok) na temporada 2021/2022, no site da
premiação;

- O MEMEAWARDS, através de suas redes sociais (Instagram e
Twitter), solicitará ao público que indique

challenges/correntes/desafios que mais foram marcantes na
temporada 2021/2022, no site da premiação;

- Os indicados pelo público devem ter acontecido na temporada
2021/2022;

- Challenges/correntes/desafios que não cumprem as diretrizes das
plataformas não serão aceitos;

- A organização disponibilizará aos líderes de comunidades participantes,
influencers e memes, a lista das indicações selecionadas (com exemplos de
challenges/correntes/desafios indicados) que mais se destacaram na
temporada 2021/2022. Todas as comunidades votarão, tendo peso 1 cada
um dos votos, e quem obtiver mais votos na votação interna será finalista
da categoria;

- Caso haja empate entre finalistas, a organização terá voto de
minerva para indicar o finalista;



- Apenas 5 indicados poderão ser finalistas;

- O cronograma de indicação, definição dos finalistas, disponibilização
para votação e premiação estarão no Anexo IV (timeline do evento).

12. Pet do Ano

- Serão considerados para o prêmio "Pet do Ano", os Pets que se
destacaram na internet, na temporada 2021/2022;

- O MEMEAWARDS, através de suas redes sociais (Instagram e
Twitter), solicitará ao público que indique Pets que mais foram
marcantes na temporada 2021/2022, no site da premiação;

- Os indicados pelo público devem ter acontecido na temporada
2021/2022;

- Challenges/correntes/desafios que não cumprem as diretrizes das
plataformas não serão aceitos;

- A organização disponibilizará aos líderes de comunidades participantes,
influencers e memes, a lista das indicações selecionadas (com exemplos de
Pets indicados) que mais se destacaram na temporada 2021/2022. Todas as
comunidades votarão, tendo peso 1 cada um dos votos, e quem obtiver
mais votos na votação interna será finalista da categoria;

- Caso haja empate entre finalistas, a organização terá voto de
minerva para indicar o finalista;

- Apenas 5 indicados poderão ser finalistas;

- O cronograma de indicação, definição dos finalistas, disponibilização
para votação e premiação estarão no Anexo IV (timeline do evento).



13. Realeza dos Memes 2022 (Artista em Memes).

A coroação da Realeza dos Memes se dará da seguinte maneira:
– O MEMEAWARDS, através do site oficial, solicitará ao público que indique
personalidades que mais foram marcantes em “Realeza dos Memes” na
temporada 2021/2022;

– A organização fará curadoria das indicações, excluindo personalidades que
podem ter quaisquer tipo de problema judicial ou que já demonstraram
prévio desinteresse em interagir no mundo dos memes;

– A organização disponibilizará, aos líderes de comunidades participantes,
influencers e memes, a lista das indicações selecionadas. Todos votarão,
com cada um dos votos tendo peso 1. Ao final da somatória, quem obtiver
mais votos nessa votação interna será finalista da categoria;

– Caso haja empate entre finalistas, a organização terá voto de minerva para
indicar o finalista;

– A coroação da Realeza dos Memes acontecerá na cerimônia de premiação,
como parte do evento MEMEAWARDS;

– A coroação da Realeza dos Memes será dada apenas por votação popular;

– A realeza será apenas uma pessoa;

– O cronograma de indicação, definição dos finalistas, disponibilização para
votação e premiação estarão no Anexo IV (timeline do evento).

14. Meme do Ano.

– Serão considerados para o prêmio “Meme do Ano”, criações que estejam
de forma pública e não privada nas plataformas (Instagram/Twitter/Tiktok);



– Tanto criadores quanto fãs podem enviar os memes para participação na
categoria ‘Meme do Ano’, ambos tendo o mesmo peso e concorrendo
unicamente ao prêmio;

– Os formatos válidos para essa categoria são os que seguem:
imagem/vídeo/gif;

– O MEMEAWARDS, através do site oficial, solicitará ao público que indique
criadores ou comunidades que mais foram marcantes em “Meme do Ano” na
temporada 2021/2022;

– Memes que não cumprem as diretrizes das plataformas não serão aceitos;

– A organização disponibilizará, aos líderes de comunidades participantes,
influencers e memes, a lista das indicações selecionadas. Todos votarão,
com cada um dos votos tendo peso 1. Ao final da somatória, quem obtiver
mais votos nessa votação interna será finalista da categoria;

– Caso haja empate entre finalistas, a organização terá voto de minerva para
indicar o finalista;

– Apenas 10 indicados poderão ser finalistas;
– A organização entrará em contato com o criador do meme para
participação do mesmo no evento (digital ou presencial);

– O cronograma de indicação, definição dos finalistas, disponibilização para
votação e premiação estarão no Anexo IV (timeline do evento).

15. MELHOR MEME PUBLICITÁRIO

– Serão considerados para o prêmio “Melhor Meme Publicitário”, peças
publicitárias criadas por agências e/ou comunidades de memes para a
divulgação de marcas e produtos no último ano.



– O MEMEAWARDS, através do site oficial, solicitará ao público que indique
peças publicitárias que mais foram marcantes em “Melhor Meme
Publicitário” na temporada 2021/2022;

– Os indicados pelo público devem ter acontecido na temporada 2021/2022;

– A organização disponibilizará aos líderes de comunidades participantes,
influencers, e memes, a lista das indicações selecionadas que mais se
destacaram na temporada 2021/2022. Todas as comunidades votarão, tendo
peso 1 cada um dos votos, e quem obtiver mais votos na votação interna
será finalista da categoria;

– Caso haja empate entre finalistas, a organização terá voto de minerva para
indicar o finalista;

– Apenas 10 indicados poderão ser finalistas;

– O cronograma de indicação, definição dos finalistas, disponibilização para
votação e premiação estarão no Anexo IV (timeline do evento).

5. REGRAS PARA INSCRIÇÃO
- A organização do MEMEAWARDS, convidará o público a fazer suas

indicações do memes, memeiros e creators que mais se destacaram na
última temporada.

- O público e os concorrentes poderão realizar indicação através do
website oficial do evento (www.memeawards.com.br). Todas as
informações para inscrição estarão tanto no website oficial do evento
quanto nas redes sociais do mesmo.

- É permitida a participação de pessoas de todas as idades no evento
MEMEAWARDS. Se porventura o criador que chegar a final for



menor de idade, para participação do mesmo no evento (live ou
filme de premiação), será necessário
documentação enviada pelo seu responsável direto.

6 - DAS REGRAS DE ACEITAÇÃO, DA VOTAÇÃO
TÉCNICA, DA VOTAÇÃO POPULAR E DAS
INSCRIÇÕES:

O processo se utilizará das comissões abaixo descritas: 6.1 -

REGRAS DE ACEITAÇÃO:

a. Somente serão validados para participação do evento, perfis ou
comunidades que estejam com plataforma pública e não privada. Os
mesmos podem ser indicados através das redes sociais pelos fãs ou
pelo website oficial da premiação (memeawards.com.br);

b. Somente serão aceitos memes disponibilizados através de links para
sua publicação em redes sociais (Instagram, Twitter e TikTok) que
estejam de forma pública e não de forma privada. Caso o link incluído
para um meme esteja em forma privada, este meme não poderá ser
validado, visto que o mesmo não poderá ser acessado para a
avaliação;

c. Não serão aceitos memes contendo nudez, violência (explícita ou não),
apologia a drogas ilícitas, bullying de qualquer ordem ou quaisquer
ato que transgrida a lei do país ou políticas das redes sociais onde
estão publicados os memes;

d. Os memes passarão por uma verificação de autenticidade quanto a
autoria e período de publicação e quanto às restrições apontadas
no item B. Esse processo acontecerá durante a etapa de inscrição
dos memes na plataforma MEMEAWARDS. A organização
responsável pelo evento terá uma equipe de curadoria para fazer
esta validação.



6.2 - COMITÊ DE CURADORIA - COMPONENTES:

a. Serão considerados comitê de curadoria os representantes de
comunidades participantes, influencers e memes.
b. As atribuições dos mesmos serão avaliar os materiais enviados pelo

público geral que envia indicações nas publicações pelas redes sociais,
em conformidade com os critérios que sejam informados pela
organização do evento.

c. Todas as comunidades de memes, influencers e memes terão peso 1
em seu voto interno para seleção dos finalistas. Em caso
de empate, o organizador terá voto de minerva avaliando a
relevância nas redes sociais (seguidores e ranking, segundo
ferramentas de rastreamento) do concorrente.

6.3 - JÚRI TÉCNICO - COMPONENTES:
- Influencers, webcelebridades e um meme hors concours serão

definidos e divulgados nas redes sociais e website da premiação, de
acordo com a timeline do evento.

- A atribuição dos mesmos será avaliar e julgar os memes inscritos,
selecionados pelo comitê de curadoria, e eleger o vencedor em cada
uma das categorias. O voto deve ser impessoal e os critérios de
julgamento do júri técnico seguem a ordem de prioridade abaixo:

a. Capacidade de comunicação - diversão, reflexão e/ou identificação
causada (não necessariamente somente através do humor);

b. Criatividade e originalidade da ideia;

c. Qualidade de execução (qualidade de leitura e técnica).



6.3 - JÚRI POPULAR - COMPONENTES:
- Formado pelo público com votação aberta e feita pelo website

(https://vote.memeawards.com.br). Os memes selecionados pelo
comitê de curadoria estarão disponíveis para votação do público na
data estipulada pela timeline do evento.

6.4 - INSCRIÇÕES e VOTAÇÕES:
- Estarão disponíveis na timeline do evento.

7 - RESPONSABILIDADES:
Estabelece as responsabilidades de cada uma das partes na
produção e execução do evento.

7.1 - DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO: Avaliar

as produções de todas as categorias em conjunto com o comitê de
curadoria, retirar as que não estão em conformidade e imputá-las na
plataforma para a avaliação do comitê especializado.

Pensar e executar ações editoriais e comerciais em conjunto e em
conformidade com as comunidades de memes.

Promover a divulgação do evento através de mídias digitais e buscar
aparecer em outras mídias (jornal, revista, TV, rádio e sites de referência).
Produzir a live ou filme mostrando o evento.

Produzir as ações pensadas pré e pós evento.



7.2 - DO COMITÊ DE CURADORIA:
Formado pelos líderes de comunidades participantes, influencers e
memes, terão de:

- Em cada categoria, selecionar 5 ou 10 indicados a ser finalista. Cada
voto terá peso 1. Todos os votos dos que fizerem parte do comitê de
curadoria serão somados a fim de que se descubra quem serão os
finalistas em cada categoria;

- Os finalistas serão colocados para votação de júri popular e júri técnico
no período proposto pela timeline do evento.

7.3 - DOS PARTICIPANTES:
Seguindo os requisitos das categorias do item 4, é permitida a participação
de quaisquer criadores de conteúdo no MEMEAWARDS.
Para participar, o criador deve enviar sua criação e/ou se indicar
através do website oficial, das redes sociais do MEMEAWARDS (quando
solicitado) e nas redes sociais dos influencers e memes parceiros
(quando solicitados).

As páginas de memes, influencers e memes que serão do comitê de
curadoria farão parte de uma das seções pré-estabelecidas abaixo:

- seção da escala de divulgação;

- seção da escala de ações editoriais;

- seção da escala de ações comerciais;

- seção da escala de criação.

O acordo com as páginas parceiras será feito com antecedência e a
organização entrará em contato com cada uma delas previamente.



É permitida a divulgação do evento por participantes que não sejam
parceiros do MEMEAWARDS, tendo em vista que a organização da
premiação está analisando todos os divulgadores para futuras parcerias
editoriais e comerciais.

Aos parceiros comerciais, é de suma importância que a parceira garanta
os números e objetivos pautados pelos termos e contratos firmados com
sua anuência.

Aos parceiros editoriais, é de suma importância que a volumetria de
postagens de divulgação, criação e feitura de ações seja respeitada.
É vedado todo o tipo de intriga, confusão ou ações negativas entre
participantes. Em caso de polêmicas, caberá à organização do evento
restringir e penalizar as participantes.

7.4 - DO JÚRI

7.4.1 - TÉCNICO:

Formado por Influencers, webcelebridades e um meme hors concours.
Serão definidos e divulgados nas redes sociais e website da premiação de
acordo com a timeline do evento.

Terão de escolher dentre os materiais apresentados pelo comitê de
curadoria o melhor, qualitativamente, dentre eles, com explanação de
motivos.

Os critérios estão descritos em 6.2, acima.

Os votos não chegados até a data limite (informada previamente) serão

desconsiderados. 7.4.2 - POPULAR

Será aberto ao público através da plataforma do evento



(vote.memeawards.com.br).

Para se habilitar a votar, o internauta deverá se cadastrar em
https://vote.memeawards.com.br com um email válido e/ou realizando
cadastro com as redes sociais propostas pelo website.
Será disponibilizado no website do MEMEAWARDS uma interface para a
votação popular (https://vote.memeawards.com.br). O público em geral
poderá votar. Serão permitidas as ações de fã-clubes e movimentos de
mutirão para que se consigam votos. O julgador poderá votar quantas vezes
quiser (de acordo com o que estará estabelecido no website oficial).

Os votos do júri devem ser enviados imprescindivelmente até a data limite
proposta pela timeline do evento.

8 - APURAÇÃO

Até a data proposta na timeline do evento, o responsável pela
organização fará a apuração dos votos.

As datas estarão disponíveis na timeline do evento.

9 - PREMIAÇÃO

9.1 - COMUNICADOS E DATAS
Após seleção dos finalistas pelo comitê de avaliação, formado pelos líderes
de comunidades participantes, influencers e memes, os mesmos
receberão um comunicado da organização do evento para participação na
cerimônia de premiação.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 11 de agosto de 202, em
São Paulo.

Em caso alheio à organização do evento (Anexo I), a organização



anunciará onde será o evento, em suas redes.

9.2 - PRÊMIO

Os prêmios serão produzidos pelo responsável do evento. O mesmo é de
propriedade do vencedor.

A organização do evento tem o prazo de 06 (seis) meses para o envio dos
prêmios aos vencedores a partir da data da premiação.

9.3 - VEICULAÇÃO
A veiculação do MEMEAWARDS será realizada nas redes MEMEAWARDS e
dos parceiros do evento. Todas as informações serão transmitidas nas
redes sociais do evento e em sua plataforma principal.

10 - APRESENTAÇÃO
Os apresentadores do evento serão divulgados conforme descrito na
timeline do evento e divulgado no website MEMEAWARDS
(memeawards.com.br) e nas redes sociais oficiais do evento.

ANEXO I

DA REALIZAÇÃO DO EVENTO

A organização cumprirá todos os requisitos para o acontecimento ao vivo e
presencial do evento, pretendendo a participação de influencers e fãs.
Em circunstância de pandemia ou situações que fogem do controle da
organização do evento, o mesmo poderá ser realizado apenas de forma



online.

Em último caso, haverá adiamento do evento.

Todos os detalhes serão avisados no website (memeawards.com.br) e nas
redes sociais do evento.

ANEXO II

DAS PARCERIAS

A organização, com aviso prévio no website e redes sociais do evento,
poderá modificar alguns pontos do projeto em caso de entrada de
parceria comercial para o mesmo.

ANEXO III

DA VISIBILIDADE NO MERCADO PUBLICITÁRIO

Teremos uma live, na data prevista na timeline do evento, com criativos
publicitários das maiores agências do país que farão um esquenta
mostrando suas apostas para o vencedor do evento.
Os finalistas ficarão no radar para ações publicitárias, bem como a
organização buscará viabilizar que alguns dos finalistas possam, de forma
online, conhecer como funciona o processo de criação publicitária em



agências, a fim de estimular que o criador de memes conheça mais uma
perspectiva de trabalho.

ANEXO IV
DA TIMELINE DO EVENTO

20/05 - Lançamento do site do memeawards 2021.

20/05 - Lançamento da premiação.

20/05 - Início das indicações pelo público.

20/06 - Final das indicações pelo público.

20/06 - Início das indicações dos finalistas pelo comitê de curadoria.

25/06 - Final das indicações dos finalistas pelo comitê de curadoria.

01/07 - Início das votações do júri popular e júri técnico.

05/08 - Encerramento das votações do júri popular e júri técnico.

05/08 a 08/08 - Apuração dos votos.

11/08 - Evento.


