REGULAMENTO

Edição 2018

O projeto Se Liga Aí – Edição 2018, promovido pela TV TEM em parceria com a Secretaria de Meio
Ambiente de Fernandópolis e ETEC Prof. Armando José Farinazzo tem o objetivo de estimular e
educar os jovens estudantes e a comunidade sobre a importância da sustentabilidade social e
ambiental.

DOS PARTICIPANTES
1) Poderão participar todas as instituições de ensino, pública ou privada, nas categorias:
Ensino Infantil/Fundamental, Ensino Médio e Ensino Técnico/Graduação. Também poderão
participar instituições e entidades sem fins lucrativos como associações, ONG’s e clubes de serviços
na categoria Entidades;
2) Poderão se inscrever grupos de alunos de no mínimo 4 e no máximo 10 pessoas, para a
elaboração de cada vídeo;
3) Professores e/ou coordenadores da Instituição poderão apenas orientar os alunos na
produção do vídeo, com exceção da categoria Ensino Infantil/Fundamental;
4) Não é necessário que todos os integrantes do grupo sejam atores no vídeo;
5) O vídeo poderá contar com a participação ilimitada de convidados (parentes e amigos) para
participar das cenas e filmagens;
6) O vídeo deverá ser feito sem a colaboração de profissionais da área (produtoras, agências
de publicidade ou empresas de filmagem).

DAS INSCRIÇÕES
7) A inscrição é gratuita e deverá ser feita no período de 17 de setembro a 30 de outubro de
2018;
8) A inscrição do grupo deverá ser feita pela Instituição pelo site www.tvtem.com/seligaai.
Após o cadastro, a instituição receberá orientações por e-mail de como mandar o vídeo;
9) Cada Instituição poderá cadastrar apenas um vídeo nas categorias Infantil, Fundamental,
Médio e Entidade.
10) As Instituições de Ensino Técnico/Graduação poderão cadastrar um vídeo por curso.
11) Fica a critério da Instituição fazer uma pré-seleção para escolha do vídeo que a
representará no festival em cada categoria;
12) Será obrigatório incluir no processo de inscrição o roteiro descritivo do vídeo em forma
de texto com limite de 3.000 caracteres.
13) Ao se inscrever, os participantes autorizam automaticamente a TV TEM a utilizar, publicar
e reproduzir o vídeo, em trechos ou sua totalidade;
14) No caso de qualquer problema técnico ao efetivar a inscrição ou enviar o vídeo
participante, um representante da Instituição ou professor orientador deve entrar em contato pelo
formulário disponível no site www.tvtem.com/seligaai.

DO MATERIAL DE INSCRIÇÃO
15) O vídeo deverá conter um ou mais personagens (anti-heróis) abordando uma ou mais
situações descritas no texto de apoio Se Liga Aí;
16) Os vídeos devem ser produzidos seguindo os temas abaixo:
- Ensinos Infantil, Fundamental e Entidade: LIXO: DESTINO CORRETO.
- Ensinos Médio, Técnico e Graduação: LIXO: DE RESÍDUO A RECURSO.
17) O vídeo poderá conter no máximo 33% de imagens ou vídeos obtidos na internet de
acordo com a secundagem da produção, desde que a Instituição se responsabilize pela liberação dos
direitos autorais por uso de imagens ou músicas;
18) O vídeo deverá ter duração mínima de 15” (quinze segundos) e máxima de 60” (sessenta
segundos);
19) Para produção dos vídeos, será preciso respeitar os limites de tempo entre 15”, 30”, 45”
e 60”.
20) Não é necessário que o vídeo seja gravado na instituição, ficando o local de gravação a
critério dos alunos;
21) Cada grupo deverá inscrever um vídeo inédito e original, com áudio em língua portuguesa;
22) O vídeo não poderá: causar danos materiais ou danos morais a terceiros, incitar ou
estimular crimes (ou contravenção penal), constituir ofensa à liberdade e à crença, revestir-se de
conteúdo que implique discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou procedência
nacional/regional e fazer propaganda eleitoral.

DA PREMIAÇÃO
23) Os vídeos inscritos devem se enquadrar em uma das quatro categorias: ENSINO
INFANTIL/FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, ENSINO TÉCNICO/GRADUAÇÃO e ENTIDADE.
24) Cada vídeo inscrito em uma das quatro categorias estará concorrendo nas modalidades
abaixo descritas;
A) ENSINO INFANTIL / FUNDAMENTAL
- Melhor Filme
- Melhor Roteiro
- Melhor Canção Original
B) ENSINO MÉDIO
- Melhor Filme
- Melhor Roteiro
- Melhor Canção Original
- Melhor Edição
- Melhor Ator ou Atriz

- Melhor Efeito Especial
C) ENSINO TÉCNICO/GRADUAÇÃO
- Melhor Filme
- Melhor Roteiro
- Melhor Canção Original
- Melhor Edição
- Melhor Ator ou Atriz
- Melhor Efeito Especial
D) ENTIDADE
- Melhor Filme
25) Todos os vídeos enviados passarão por uma pré-seleção feita pela organização e três
filmes de cada modalidade de premiação chegarão a final;
26) Uma curadoria fará uma análise mais criteriosa dos vídeos pré-selecionados e o resultado
final será divulgado na Cerimônia de Premiação;
27) A Cerimônia de Premiação Se Liga Aí acontecerá na cidade de Fernandópolis no dia 30 de
novembro de 2018. Somente os inscritos dos vídeos finalistas receberão convite para participação
da Cerimônia;
28) Todos os custos de viagens para o festival são por conta de cada instituição convidada;
29) Os vencedores receberão como premiação um troféu com o nome Se Liga Aí.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
30) Não poderão concorrer os membros da Organização;
31) A inscrição implica no conhecimento e na aceitação de todas as disposições deste
regulamento, sendo desclassificados os trabalhos que não atenderem as regras nele contidas.
32) As instituições deverão se responsabilizar pela autorização do uso da imagem dos
participantes, uma vez que os mesmos devem estar cientes de que ficará autorizada a veiculação de
sua imagem e depoimentos nos meios de comunicação, não recebendo, para tanto, qualquer tipo de
remuneração.

TEXTO APOIO - LIXO

Com o desenvolvimento acelerado da sociedade, o grande consumo de recursos naturais e
produtos industrializados e com o surgimento de produtos descartáveis, a geração excessiva de
resíduos tornou-se um dos maiores problemas atuais da sociedade, o que é agravado pela falta de
áreas para a destinação final dos mesmos.
O descarte inadequado de resíduos gera muitos problemas e é uma das formas mais claras
de degradação do meio ambiente. Muitas vezes a população utiliza depósitos clandestinos para jogar
seus resíduos, como terrenos vazios e propriedades privadas.
Além da agressão ambiental, o acúmulo de sujeira nas ruas prejudica o visual da cidade,
atrapalhando o turismo local, aumentando os gastos públicos com limpeza urbana, obstruindo o
passeio público, colocando em risco a saúde pública através da proliferação de endemias e podendo
até acarretar alagamentos e inundações em períodos de chuva.
O volume de resíduos tem crescido de uma maneira acelerada no mundo todo, e uma das
soluções imediatas para mitigar essa situação é efetuando a correta gestão e gerenciamento de
resíduos sólidos, promovendo a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, reduzindo o volume
acumulado e a extração desnecessária de recursos naturais, renováveis ou não.
Para que haja a preservação do meio ambiente, o tratamento dos resíduos deve ser
considerado uma questão de toda a sociedade e não um problema individual, gerando um Município
mais limpo e com destinação final adequada dos resíduos.

