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I Festival de Cinema Ambiental Educacional do Cerrado 

  

Disponível no site www.unifimes.edu.br, o Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 

da UNIFIMES – torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura do I 

Festival de Cinema Ambiental Educacional do Cerrado - 2019, mediante as cláusulas e 

condições expressas neste Regulamento. 

 

1. DOS OBJETIVOS  

1.1. O I Festival de Cinema Ambiental Educacional do Cerrado  realizado pelo Curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária da Unifimes tem a finalidade de incentivar o jovem à 

reflexão sobre as questões ambientais. Neste primeiro ano será trabalhado com a 

temática  “MEIO AMBIENTE A RESPONSABILIDADE É DE TODOS”.  

1.2 Os vídeos devem fazer uma campanha de conscientização ambiental sobre um 

problema ambiental que afeta a comunidade local, seja a cidade, escola ou grupo 

especifico.  

1.3 O ideal é que os vídeos retratem realidades próximas, de modo que possa despertar 

na comunidade local para um problema existente, podendo trabalhar com todas as 

temáticas que envolvem a questão ambiental.  

 

2. DO TEMA  

2.1. MEIO AMBIENTE A RESPONSABILIDADE É DE TODOS 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO  

3.1. O Festival está aberto para todos os alunos das escolas de ensino fundamental e 

médio que queiram participar com uma produção audiovisual amadora, não havendo 

limite de idade, sendo que todos os vídeos devem ter um professor orientador. 

 3.2. A participação no I Festival de Cinema Ambiental Educacional do Cerrado é 

gratuita.  

3.3. A participação será efetivada por meio da inscrição e do envio do Vídeo, dentro dos 

prazos estabelecidos no item 4 deste Regulamento.  

3.4. É VEDADA a participação de funcionários e membros da Unifimes, sendo 

funcionários ou estudantes, bem como da Comissão Julgadora, incluindo seus 

familiares (cônjuges, filhos e irmãos). 

 3.5. É VEDADA a participação de prestadores de serviços e/ou fornecedores da 

Unifimes, cujos contratos firmados com a Unifimes estejam vigentes. 

 3.6. Todos os participantes do festival receberão um certificado digital de participação.  

 

http://www.unifimes.edu.br/
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4. DOS VÍDEOS  

4.1. A elaboração do vídeo deverá ter, no máximo, 5 minutos de duração.  

4.2. O vídeo deve ser postado no YouTube e na inscrição colocado o link de acesso ao 

vídeo.  

4.3. A autoria/produção do Vídeo poderá ser individual ou em grupo, sem limite de 

autores. Caso a produção do vídeo seja realizada por uma equipe, esta deverá eleger 

um representante como autor principal. Sendo que todos os vídeos devem ter um 

professor orientador, porém o vídeo tem que ser produzido por alunos. 

4.4. A identificação (nome completo, telefone e e-mail) de toda a equipe envolvida na 

produção do vídeo deverá constar na inscrição, pois, cada integrante da equipe 

receberá um Certificado de Coparticipação.  

 4.5. O participante deve se responsabilizar integralmente pela eventual utilização nos 

vídeos de imagens ou áudios já existentes no mercado e que possuam direitos autorais 

preservados. Ao submeter um vídeo ao I FESTIVAL DE CINEMA AMBIENTAL 

EDUCACIONAL DO CERRADO, o participante declara tratar-se de uma obra sua e que 

não viola direitos associados a qualquer outra produção existente. 

 4.6. Vídeos de caráter pejorativo e/ou ofensivo aos valores morais da Sociedade, de 

conotação/cunho políticos/partidários, serão desconsiderados pela Comissão 

Organizadora do festival.  

4.7. Caberá ao participante todos os custos envolvidos na confecção do vídeo, inclusive 

a sua remessa.  

4.8. Serão desclassificados vídeos com textos que contenham erros gramaticais, vídeos 

sem informações solicitadas no item 5 ou que não estejam de acordo com este 

regulamento. 

 4.9. Não serão aceitos vídeos de outros Festival, mesmo que reeditados. 

 4.10. Um mesmo participante NÃO pode apresentar e concorrer com mais de um vídeo. 

Mas o professor orientador pode ser o mesmo em mais de um vídeo.  

4.11 Todo vídeo deve ter uma fotografia que será inserida no processo de inscrição, 

essa será a fotografia de divulgação do vídeo.  

4.12 Todo vídeo deve ter um sinopse de no máximo 400 palavras sobre o vídeo, esse 

texto deve apresentar o que o vídeo aos expectadores.  

 

5. DOS PRAZOS E DA ENTREGA  

5.1. A data limite para o recebimento dos vídeos é 10 de Novembro de 2019.  

5.2. O vídeo deverá ser postado no Youtube e colocado o Link no formulário de inscrição 

do I Festival de Cinema Ambiental Educacional do Cerrado. Caso não receba e-mail de 

confirmação da inscrição, entrar em contato com a coordenação do curso de Engenharia 

Ambiental pelo telefone 64 3672-5163.  
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5.3. A Comissão Organizadora poderá prorrogar, uma única vez, o prazo da entrega 

final quando se julgar necessário. 

 

6. DA AVALIAÇÃO  

6.1. O I FESTIVAL DE CINEMA AMBIENTAL EDUCACIONAL DO CERRADO será 

composto por duas fases de avaliação:  

6.2. A 1ª fase da avaliação será realizada, no dia 14 de novembro de 2019, por uma 

Comissão Julgadora, composta por profissionais de diversos segmentos, que avaliará 

os vídeos e elegerá os vídeos que serão apresentados nos dias 22 e 23 de Novembro 

de 2019, considerando os critérios de avaliação com pontuação específica o mesmo da 

2ª fase. A 2ª fase da avaliação acontecerá no dia do festival onde os jurados que não 

participaram da primeira avaliação farão uma avaliação assistindo os vídeos no festival. 

E ao final das apresentações será feito a premiação e cada vídeo deve ter um 

representante presente para a apresentação do vídeo.  

6.2.1. As notas dos jurados serão computadas com valores de 0 a 10 pontos com pesos 

diferentes de acordo com os critérios denominados abaixo com letras do alfabeto:  

 (A) Criatividade: possui peso 2; 

 (B) Fotografia: possui peso 1; 

 (C) Mensagem: possui peso 2; 

 (D) Originalidade: possui peso 1; 

 (E) Roteiro: possui peso 2; 

 (F) Temática: possui peso 2; 

 (G)Trilha sonora: possui peso 1; 

 (H) Impacto da Mensagem do Vídeo: possui peso (2).  

6.2.2. Todos os vídeos serão avaliados e a somatória dos votos será a nota final, para 

a seleção dos 3 (três) vídeos premiados sendo que os 10 melhores vídeos receberão 

troféu como reconhecimento. Sendo assim, o cálculo da 1ª fase será feito da seguinte 

forma: (A*2) + (B*1) + (C*2) + (D*1) + (E*2) + (F*2) + (G*1) + (H*2) = Nota final. Essa 

sistemática será usada para os dois processos de avaliação. Não usará notas da 1ª fase 

eliminatória para a 2ª fase do I FESTIVAL DE CINEMA AMBIENTAL EDUCACIONAL 

DO CERRADO. 

 6.3. As decisões da Comissão serão soberanas, irrecorríveis e irrevogáveis, não 

cabendo recurso. 

 

7. DO RESULTADO  

7.1. O resultado será divulgado nos dias 22 e 23 de novembro de 2019, no evento do I 

Festival de Cinema Ambiental Educacional do Cerrado a ser realizado  na cidade de 

Mineiros em local a ser definido e informado pelo site do evento  

 7.2. O I Festival de Cinema Ambiental Educacional do Cerrado - 2019  deixará 

disponível no seu site após o evento de encerramento todos os vídeos que participou 

do evento.  
Comentado [F1]: Não entendi o que você quis dizer. 
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8. DA PREMIAÇÃO  

8.1. A solenidade de entrega dos prêmios será realizada logo após a apresentação dos 

vídeos no mesmo local de apresentação nos dias 22 ou 23 de Novembro de 2019. 

 8.2. O valor da premiação do I FESTIVAL DE CINEMA AMBIENTAL EDUCACIONAL 

DO CERRADO será: 

1º Lugar - R$ 500,00 (Quinhentos Reais)  

2º Lugar - R$ 300,00 (Trezentos Reais) 

3º Lugar - R$ 200,00 (Duzentos Reais) 

 8.4. Os custos de locomoção e/ou hospedagem serão de responsabilidade única e 

exclusiva do participante. 

 

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

9.1. As despesas referentes ao festival correrão por conta da organização. 

9.2. A organização do I Festival de Cinema Ambiental Educacional do Cerrado poderá 

receber apoio e recursos financeiros de outras instituições para uso exclusivo do festival.  

 

10.DIREITOS AUTORAIS, USO DE IMAGENS E MATERIAL  

10.1. O material enviado para participação no referido festival passará a fazer parte do 

acervo do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e poderá ser utilizado para fins 

institucionais sem a necessidade de autorização posterior.  

10.2. Excepcionalmente, caso o vídeo seja utilizado para outras finalidades, sem que os 

autores sejam informados, porém podem ser usados para educação ambiental ou 

atividade semelhante.  

10.3. O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária  como responsável pela realização 

do I Festival de Cinema Ambiental Educacional do Cerrado, reserva o direito de 

reproduzir, em parte ou na totalidade, os trabalhos,  vídeos as fotografias produzidos 

em qualquer etapa do festival, incluindo os materiais enviados à Comissão 

Organizadora do Evento - COE e/ou postados no site da Unifimes,  divulgando-os por 

meio de mídia impressa, televisionada, internet ou qualquer outra mídia, sem a 

necessidade de autorização posterior e qualquer remuneração aos participantes e 

autores dos trabalhos, obrigando-se, todavia, a mencionar o crédito dos autores. Essas 

imagens e trabalhos serão usados exclusivamente com fins pedagógicos, sem qualquer 

utilização econômica ou comercial.  

 

11.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1. O ato de participação neste festival corresponde ao envio do vídeo, de acordo com 

os Itens 4 e 5, e implica no total conhecimento e aceitação de todos os itens desse 

regulamento.  
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11.2. A coordenação do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e a comissão 

julgadora estão eximidas de quaisquer ônus relativos à responsabilidade por plágio ou 

quaisquer arguições relativas à autoria do vídeo inscrito, devendo seus autores 

responderem pelas irregularidades apresentadas.  

11.3. Em caso de dúvidas, entrar em contato, pelo e-mail zaqueu@unifimes.edu.br ou 

telefones: 64 3672 5163 ou 64 3672 5100.  

 

12 CRONOGRAMA  

Abertura das inscrições  20/09/2019 

Ultimo dia para envio de vídeos 10/11/2019 

Lista dos vídeos selecionados  14/11/2019 

Realização do festival  22 e 23 de Novembro 2019 

 

 
 

Zaqueu Henrique de Souza 
Coordenador  


