CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA
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REGULAMENTO – CONCURSO DE CURTAS METRAGENS – ANIVERSÁRIO LITERATUS 26 ANOS.
CAPÍTULO I - OBJETIVO
Art. 1º - O Concurso de Curtas Metragens é uma ação promocional que busca propiciar a reflexão do Tema
Anual e o aniversário de 26 anos do Grupo Literatus Educacional, além de destacar a importância dos
Cursos da Educação Profissional na/para a sociedade, promovido pelo CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL LTDA – CENTRO LITERATUS, doravante designado Centro Literatus.
Art. 2º - Desenvolver a interação dos alunos em uma atividade criativa envolvendo a importância do seu
curso.
Art. 3º - Repercutir nas redes sociais os Cursos da Educação Profissional.
Art. 4º - A divulgação iniciará no dia 12/04/2017.
CAPÍTULO II – INSCRIÇÃO
Art. 5º - Podem concorrer quaisquer alunos devidamente matriculados na Educação Profissional,
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Melhor aprendiz. Os curtas metragens precisam ser inéditos e
desenvolvidos de acordo com o TEMA: “A nossa união gera a vida para o mundo”. O grupo concorrente
fará um curta-metragem para entregar a Coordenação Pedagógica/Relacionamento com Aluno e assinar
o protocolo de entrega, o vídeo deverá ter o formato AVI em um CD. Os vídeos serão selecionados
conforme o regulamento do concurso.
Art. 6º - Cada curta-metragem poderá ter duração de até 1 min.
Art. 7º - As inscrições serão de 10/03/2017 a 10/04/2017.
Art. 8º - As inscrições poderão ser realizadas na Coordenação Pedagógica/Relacionamento com Aluno de
cada sede de 07h:30min às 21h:00min.
Art. 9º - A Coordenação Pedagógica/Relacionamento com Aluno, deverá anexar a inscrição ao termo de
cessão de uso de imagens.
Art. 10º - Poderão participar até 5 alunos por equipe.
Art. 11º - Não serão aceitas inscrições após a data estipulada neste regulamento.
Art. 12º - A inscrição no presente concurso implica na aceitação plena deste regulamento e das decisões
relativas ao concurso que são de responsabilidade da Direção da Instituição.
CAPÍTULO III– VÍDEO
Art. 13º - Não poderá constar no curta-metragem palavras de baixo calão (gírias, palavrões e
palavras/frases de duplo sentido), discriminação de raça, cor, religião, time de futebol, entre outros.
Tendo penalidade de eliminação no descumprimento deste item.
Art. 14º - No ato da inscrição o aluno deverá trazer o CD com o formato AVI.
Art. 15º - A análise e seleção dos vídeos acontecerão nos dias 11/04.
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Art. 16º - As postagens serão disponibilizadas no facebook para serem curtidas e estarão disponíveis do
dia 12/04 a 18/04.
Art. 17º - Na filmagem os alunos não poderão utilizar trajes inapropriados (shorts, biquíni, saias curtas e
etc.), sob pena de desclassificação.
Art. 18º - Os vídeos serão disponibilizados no facebook da Instituição.
CAPÍTULO IV– SELEÇÃO E PREMIAÇÃO
Art. 19º - As decisões do vídeo vencedor dar-se-á perante a maior número de curtidas no facebook da
Instituição.
Art. 20º - A equipe vencedora terá isenção da mensalidade do mês de maio de 2017 (cada membro da
equipe) e seu vídeo publicado nas redes Sociais, podendo participar de outros eventos de curtasmetragens.
Art. 21º - O resultado ocorrerá no dia 19/04.
CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Art. 22º - Ao participar da ação, o aluno se compromete a ceder, de forma gratuita, os direitos de
utilização de sua voz e de sua imagem, as quais poderão ser utilizadas pelo CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL LTDA em veiculações na mídia ou em peças publicitárias.
Art. 23º - Fica vedada a participação de todos os funcionários e terceirizados do CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL LTDA na presente campanha promocional.
Art. 24º - Os casos omissos e as situações não previstas neste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria
Geral do CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA – CENTRO LITERATUS, que utilizará, além do
Regulamento em vigor, o bom senso e a equidade na solução dos impasses, não cabendo qualquer tipo
de recurso ou contestação das decisões tomadas.
A Direção
CRONOGRAMA

DATA

ATIVIDADES

10 /03 a 10/04

Inscrição/entrega do CD com o vídeo

11/04

Análise dos vídeos

12/04 a 18/04

Vídeos disponíveis para serem curtidos

19/04/17

Resultado do vídeo ganhador

