SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO SUL 1
Pensilvânia, 115 – Brooklin - CEP 04564-000
Telefone (011) 5094-4128 - Núcleo Pedagógico

1º Festival de Curtas metragens dos Grêmios Estudantis
da Diretoria de Ensino Região Sul 1.

Regulamento
Capítulo I: Disposições gerais
A mostra é um festival de curtas metragens de até 3 minutos,
elaborados pelos Grêmios Estudantis das Unidades Escolares da Diretoria de
Ensino - Região Sul 1. O festival será realizado no ano de 2016, tem como meta
apresentar os curtas produzidos e dirigidos pelos alunos dos Grêmios
Estudantis.
As temáticas escolhidas (conforme Artigo 3º) para elaboração dos curtas
têm como objetivo promover e incentivar a cultura e a educação em direitos
humanos em celebração ao aniversário da Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
Para que estas temáticas se ampliem e alcance as nossas Unidades
Escolares, os participantes realizarão um debate de conscientização e
valorização dos assuntos abordados entre os alunos da Unidade Escolar por
meio da produção de curtas.
O 1º Festival de Curtas metragens dos Grêmios Estudantis da Diretoria
de

Ensino

-

Região

Sul

1,

será

divulgado

http://desul1.educacao.sp.gov.br/

no

site
e

http://nucleopedagogicodesul1.blogspot.com.br .

Artigo 1º: Participantes
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Todos os Grêmios Estudantis formalmente eleitos que tiveram seu mandato
entre 2016 e 2017 ou que iniciaram suas atividades em 2015, alunos regularmente
matriculados na unidades escolar participante e também pelo menos um professor
que acompanhará o desenvolvimento dos trabalhos que envolvem essa ação. Cada
Grêmio se inscreverá com no máximo 3 (três) curtas, escolhidos pelos seus
componentes com as temáticas apresentadas no regulamento, para representar a
Unidade Escolar no festival.

Artigo 2º: Justificativa e Objetivo
O Grêmio Estudantil é a organização que representa os interesses dos
estudantes na Unidade Escolar, uma das primeiras oportunidades que os jovens têm
de participar ativamente da sociedade.
Assim, cabe ressaltar a importância do Grêmio Estudantil como um espaço de
aprendizagem, cidadania, convivência, responsabilidade e de luta por direitos, por este
motivo a Diretoria de Ensino - Região Sul 1, pensando nesta atuação como
protagonismo juvenil, viabiliza o 1º Festival de Curtas dos Grêmios Estudantis com
temáticas dirigidas às questões que dialoguem e contribuam para sua formação de
cidadão e de luta por seus direitos.
Com a produção e realização dos curtas metragens, propomos aos alunos que
realizem debates e pesquisas sobre os assuntos (conforme Artigo 3º), para que
promovam a ampliação de ambientes propícios para a cultura e educação em Direitos
Humanos.
Esse festival tem como objetivos:


Pesquisar as questões que envolvem os Direitos Humanos;



Debater as temáticas escolhidas, realizando os registros para a produção

final;


Documentar as pesquisas produzindo curtas metragens;



Promover o protagonismo juvenil, além do Grêmio Estudantil.
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Artigo 3º: Temas dos curtas
Os temas a serem escolhidas estão propostos em três categorias:


Igualdade Racial, Direito da População Afrodescendente;



Direitos das pessoas com deficiência e inclusão;



Gênero, População LGBT/enfrentamento da homofobia.

Artigo 4º: Inscrição e entrega do material
A inscrição (gratuita) será finalizada, quando a Unidade Escolar entregar
o material final.
O material para a avaliação deverá ser entregue na Diretoria de Ensino Região Sul 1, Rua Pensilvânia, 115, impreterivelmente, até o dia 02 de Agosto
de 2016 via “PROTOCOLO”, A/C Núcleo Pedagógico.
Deverá constar no material entregue: Ofício da Unidade Escolar
declarando interesse em participar, relação dos nomes dos alunos envolvidos,
nome do professor responsável e vídeo gravado em um dos formatos (Artigo
5º).
Parágrafo Único: Por se tratar de uma filmagem é necessário o
preenchimento da Declaração de Autorização para o Uso de Imagem, onde
todos os atores e participantes permitam a utilização de suas imagens para fins
pedagógicos, garantindo a exibição dos curtas produzidos.

Artigo 5º: Formato dos vídeos
O formato do material a ser entregue para avaliação deverá estar
padronizado em uma das seguintes formas:
1.

Os vídeos poderão ser realizados em qualquer tipo de

equipamento capaz de produzir imagens em movimento: câmera de
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vídeo, câmera de foto digital (sequencias de fotos), câmera de celular,
animação feita no computador etc.
2.

Os arquivos de vídeos para serem encaminhados devem ser

gravados nos seguintes formatos: wmv, mov, mpg, mpeg, mp4, m4v, mp4v,
divx, xvid ou avi.
3.

Mídia: DVD ou Pen Drive.

4.

Duração máxima do curta metragem 3 minutos.

Parágrafo Único: Não serão aceitos trabalhos após o dia 02 de agosto
de 2016 e fora dos padrões acima e sem a Declaração de Uso de Imagem,
conforme mencionado no Artigo 4º deste regulamento.

Artigo 6º: Comissão avaliadora
Os Curtas Metragens serão avaliados por uma comissão composta por:


08 (oito) PCNPs:

- 01 (um) da área de Linguagens;
- 01 (um) da área de Ciências da Natureza;
- 01(um) dos Anos Iniciais;
- 01(um) Educação Especial.


02 (dois) Supervisores.



Diretora do Núcleo Pedagógico.

Artigo 7º: Critérios de Avaliação
Os curtas metragens serão avaliados pela comissão, baseando-se em critérios:


Tempo;



Criatividade;



Roteiro;



Temática e o seu desenvolvimento;
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Participação da Unidade Escolar.

Artigo 8º: Período de Avaliação
O período de avaliação dos projetos pela Comissão avaliadora
acontecerá no período de 03 de agosto de 2016 até 15 de agosto de 2016.

Artigo 9º: Divulgação de resultados
A divulgação dos resultados está prevista para o dia 17 de agosto de
2016 no blog: http://nucleopedagogicodesul1.blogspot.com.br e no site:
http://desul1.edunet.sp.gov.br .

Capítulo II: Apresentação dos projetos selecionados

Artigo 10º: Local e Data
Serão selecionados os 5 (cinco) melhores curtas metragens para
apresentação e premiação em local a ser definido.
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