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REGULAMENTO 

 

1. DO OBJETIVO 

 A Secretaria  Municipal de Educação e  Ensino Integral vem por meio deste tornar 

público o   "I Concurso Curta Integral Paranaguá", que  tem por objetivo a produção de  

vídeos  para homenagear os 370 anos de nossa cidade,  através da perspectiva dos 

alunos das Escolas da Rede Municipal de Paranaguá. 

 O vídeo deverá ser inédito e original, com duração de um minuto e meio, excluídos 

os créditos iniciais e finais.  

  As produções deverão ser dirigidas ao público em geral, com classificação etária 

livre, de acordo com os critérios da Portaria nº 1.220/2007 do Ministério da Justiça. 

 

 

2. INSCRIÇÕES 

 

 As inscrições estarão abertas de 12 de junho à 06 de julho de 2018. Para efetivar a 

inscrição serão necessárias Fichas de Inscrição ( Anexo I) Cópia da declaração de Uso de 

Imagem de todos os alunos participantes ( Anexo II) e Autorização de Uso de Direitos 

Autorais ( Anexo III) e cópia do arquivo salvo em pen-drive ou CD. 

 Nenhuma Inscrição será recebida por e-mail.  

Todos os itens deverão ser entregues em envelope lacrado e assinado pelo professor 

responsável pelo projeto e diretor da escola. 

➢ A ficha de inscrição deverá conter o nome completo de todos os alunos 

participantes do vídeo. 

➢ Ao enviar a ficha de inscrição, a Escola deve declarar sua concordância com os 

termos deste regulamento. 
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➢ A Escola deverá preencher todos os campos da ficha de inscrição. 

Podem participar do concurso alunos do 1º ao 5º ano matriculados no Período 

Integral da Instituição. Será permitida a inscrição de apenas 1 (um) vídeo por 

Escola. 

➢ No dia 09 de julho de 2018, um membro da equipe pedagógica deverá comparecer 

na Secretaria de Educação após as 15 horas para retirar o vídeo, que será 

complementado com a vinheta oficial do concurso. 

➢ As produções devem ser postadas entre os dias 10 à 13 de julho de 2018 . Os links 

postados fora deste período  não participarão da escolha. 

➢ Os candidatos deverão postar seu vídeo na pagina oficial da Escola do Facebook . 

Os vídeos poderão ser compartilhados por todos, entretanto a única contagem de 

curtidas oficial será da página oficial da Escola. 

➢ Não serão admitidas alterações ou complementações posteriores à inscrição do 

projeto. 

➢ Caso a filmagem seja com celular, deverá ser na horizontal. 

➢ Será permitida a participação de no mínimo 1 e máximo 25 alunos no vídeo. 

 

 

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação obedecerá ao requisito único de maior número de curtidas até as 18 

horas do dia 24/07/2018. Neste horário, serão feitas imagens ( print's) das páginas para 

formalizar a quantidades de curtidas. 

 

4. PREMIAÇÃO 

O professor responsável pelo vídeo vencedor receberá um notebook como premiação  

pessoal e receberá a premiação em data prevista no Programação do Aniversário de 

Paranaguá com aviso prévio pela Secretaria Municipal de Educação. 

Os alunos participantes do vídeo serão contemplados com um passeio a ser definido pela 

SEMEDI. 
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Anexo I 

Ficha de Inscrição 

I Concurso Curta Integral Paranaguá 

Nome da escola: __________________________________________________________ 

Endereço da escola: _______________________________________________________ 

Bairro: ______________________Cidade: ________________________________________ 

CEP: _______________ Tel/Fax:________________________________________________ 

Professor/orientador responsável: _____________________________________________ 

E-mail do professor responsável pela inscrição: ___________________________________ 

Telefone do professor responsável pela inscrição: _________________________________ 

Aluno(s) autor(es): 

1._________________________________________________________Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

2._________________________________________________________ Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

3._________________________________________________________ Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

4._________________________________________________________ Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

5._________________________________________________________ Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

6._________________________________________________________ Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 
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7._________________________________________________________ Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

8._________________________________________________________ Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

9._________________________________________________________ Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

10._________________________________________________________ Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

Aluno(s) autor(es): 

11._________________________________________________________Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

12._________________________________________________________ Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

13._________________________________________________________ Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

14._________________________________________________________ Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

15._________________________________________________________ Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

16._________________________________________________________ Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

17._________________________________________________________ Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

18._________________________________________________________ Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

19._________________________________________________________ Ano: __________ 
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Data de nascimento  _____/_____/______ 

20._________________________________________________________ Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

21._________________________________________________________Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

22._________________________________________________________ Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

23._________________________________________________________ Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

24._________________________________________________________ Ano: __________ 

Data de nascimento  _____/_____/______ 

25._________________________________________________________ Ano: __________ 

 

 

 

Informe abaixo o título completo do seu vídeo: 
________________________________________________________________________ 

Diretor da escola: _________________________________________________________ 

Professor Responsável:____________________________________________________ 
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Anexo II 

Autorização De Uso de Imagens dos alunos  

I Concurso Curta Integral Paranaguá 

 

Eu, ___________________________________________ ,portador da Cédula de 

identidade RG nº. ______________ inscrito no CPF:________________  

residente à Rua: ________________________, nº _____, 

bairro:_______________________________ município de _________ 

Estado: __________, responsável pelo 

menor:_________________________________________, 

AUTORIZO o uso  da imagem do  mesmo em todo e qualquer material entre fotos e 

documentos, para ser utilizada no I Concurso Curta Integral Paranaguá, bem como, em 

todo o material de divulgação da referida publicação: (I) homepages; (II) mídia eletrônica 

(painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, redes sociais oficiais da 

Escola e, SEMEDI e  Prefeitura de Paranaguá.  

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada em todo território nacional.  

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem da 

criança/adolescente ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de 

igual teor e forma.  

 

 

Paranaguá, ___ de _______________ de 2018. 
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Anexo III 

Autorização De Uso De Direitos Autorais  

 

Eu, professor(a)  lotado(a)  na Escola: 

_____________________________________________________________ 

Autorizo o uso da produção: 

_____________________________________________________________ 

de minha autoria, desenvolvida pelos alunos do Período Integral, para o "I Concurso 

Curta Integral Paranaguá" à Prefeitura de Paranaguá, bem como a Secretaria Municipal 

de Educação e Ensino Integral para publicações em redes sociais. 

Estou ciente da responsabilidade única e exclusiva a minha pessoa, para todos os fins de 

direito perante as leis vigentes e que não receberei remuneração alguma com a 

divulgação de minha obra. 

 

 

Paranaguá, ___/___/___ 

 

 

 

__________________________________________ 

 

ssinatura do Autor  
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