REGULAMENTO 2019

O projeto Se Liga Aí – Edição 2019, 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 01 a 15 de maio de 2019;
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 o tema: MEIO AMBIENTE.
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 07
de junho de 2019. 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 grupos vencedores receberão como premiação 01 (um) troféu com o nome Se Liga
Aí.
30) Os grupos vencedores como MELHOR FILME em cada categoria serão contemplados
com uma visita à sede da TV TEM em São José do Rio Preto e um workshop sobre produção visual
com a equipe do Núcleo de Produção da TV TEM.
31) As visitas deverão ser agendadas até o dia 30 de julho de 2019, considerando a agenda e
disponibilidade dos profissionais da TV TEM.
32) O agendamento será feito pela TV TEM em contato com as escolas vencedoras.
33) A organização do evento não se responsabiliza pelo transporte dos alunos e escolas
vencedoras para participarem da visita à sede da TV TEM.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
34) Não poderão concorrer os membros da Organização;
35) 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. As autorizações de uso de imagem deverão ser formalizadas com todos os
participantes e, no caso de menores, devem ser assinadas pelo pai, mãe e/ou responsável legal.
36) 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.

TEXTO APOIO - LIXO

Você já se perguntou o quanto usa dos recursos do meio ambiente?
Então pense um pouco e procure lembrar-se das roupas que usa, das embalagens e seus
alimentos, do carro que te leva para todos os lugares, do ar condicionado, do chuveiro, da água
potável na torneira, das árvores que foram substituídas por construções, dos animais expulsos de
suas matas, dos aparelhos eletrodomésticos, do ar que respira etc.
O que você dá em troca, ou melhor, o que você devolve ao meio ambiente além do lixo
gerado?
Difícil hein?!
Imagine que, em todo este cenário, você possa fazer a diferença. Pense que seu dia-a-dia,
por si só já pode causar um impacto positivo no Planeta Terra. Preservar o meio ambiente é um
ato importante não só para a humanidade, mas para todos os seres que habitam a Terra.
“Agora está pronto para mudar sua forma de viver?”
As gerações passadas acreditavam que este mundo não tinha fim, que a natureza era uma
fonte de recursos inesgotável. Anos e mais anos lançando efluentes nos rios, enterrando o lixo,
lançando milhões de toneladas de poluentes no ar, desmatando indiscriminadamente, caçando e
matando os animais sem necessidade e cada um no seu mundinho, sem uma visão global.
Demoramos a perceber que estamos todos na vivemos juntos no mesmo "lar", na mesma "casa",
denominada planeta Terra.
Relembrando a clássica lei da Física: “Toda ação tem uma reação”, a natureza agora vem
dando sinais de alerta e as reações estão bem evidentes com catástrofes ambientais.
Há tempos diversos cientistas e pesquisadores vêm alertando as comunidades e seus
respectivos governantes sobre os impactos causados pela degradação ambiental. O aquecimento
global é uma realidade e o planeta e seus habitantes vem sofrendo as consequências (eventos
climáticos extremos e surtos de doenças). A mídia não para de falar nas previsões negativas para
as próximas décadas e na necessidade de mudanças imediatas em nossos hábitos de consumo e
modo de vida.
Ninguém está pedindo para retornarmos aos hábitos das "cavernas". Só estamos pedindo
respeito com os animais, com os rios, lagos e mares, com as plantas e as árvores, com p nosso
alimento e, principalmente, respeito entre nós; enfim, respeito pelo planeta que nos dá tudo,
desde o alimento ao ar que respiramos.
Que bom seria se cada um fizesse sua parte: economia de água e energia, uso de
combustíveis alternativos, controle de poluição e desmatamento, reciclagem, reflorestamento etc.
Que bom seria!
Afinal, sem esses recursos, o nosso "lar, a nossa "casa" vai ruir e, com ela, a vida no planeta
Terra.

