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REGULAMENTO 2º FESTIVAL REGIONAL DE VÍDEOS AMBIENTAIS 

PRORROGAÇÃO 

I – DA DATA E LOCAL 

Art. 1º – O 2º Festival Regional de Vídeos Ambientais se realizará na Cidade de 
São José dos Campos – SP, organizado pela Secretaria de Meio Ambiente do 
município (SEMEA), no período de 10 a 22 de março de 2016 – data da 
premiação final a ser confirmada no site da prefeitura até o final do mês de 
fevereiro de 2016.  

II – DA FINALIDADE 

Art. 2º – O 2º Festival Regional de Vídeos Ambientais tem a finalidade de divulgar, 
exibir e premiar obras audiovisuais de até 05 minutos, nos gêneros ficção, 
animação ou documental, com o tema: “A Natureza pede Água”, produzidos no 
Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e região. 

III – DA INSCRIÇÃO 

Art. 3º –Estão aptos a se inscreverem vídeos em formato digital, com o tema acima 
citado. 

Art. 4º - Os vídeos participantes deverão ser inscritos em uma das duas categorias 
abaixo: 

A- Categoria Vídeo Estudantil – Para alunos do ensino fundamental ou médio 
de escolas públicas ou particulares. 

B- Categoria Videomaker – Para o público em geral, profissionais ou 
estudantes da área de audiovisual, jornalismo e outros. 

Parágrafo 1º - Poderão ser inscritos até 02 vídeos de um mesmo produtor dentro 
da mesma categoria. 

Parágrafo 2º - Não podem ser inscritos vídeos de um mesmo produtor em 
categorias diferentes. 

Prágrafo 3º - Não serão aceitos e considerados trabalhos que contenham ou 
constem: 
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I – Vídeos com finalidades, mensagens publicitárias e de conteúdo comercial 
explícito ou implícito. 

II – Vídeos que manifestem qualquer forma ou conteúdo discriminatório em relação 
à abordagem de etnia, religião, orientação sexual, agremiação desportiva, 
abordagem político-partidária, etc. 

III – Vídeos que incorporem conteúdo sexual, incitam ou façam apologia à práticas 
ilícitas, a violência ou a atos e atitudes que coloquem em risco a integridade física 
ou moral de pessoas ou comunidades. 

Art. 5º – As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 26 de junho de 
2015, a partir das 08h, a 29 de fevereiro de 2016, até as 17h, através de formulário 
próprio para a inscrição, à disposição dos interessados no site da prefeitura 
www.sjc.sp.gov.br 
http://www.sjc.sp.gov.br/secretarias/meio_ambiente/festivaldevideosambientais.asp
x 

Parágrafo 1º – Para cada vídeo inscrito o produtor ou realizador deverá enviar  
formulário devidamente preenchido e assinado para a organização do 2º Festival 
Regional de Vídeos Ambientais, e apresentar anexo obrigatoriamente os seguintes 
itens: 

I – ficha técnica e sinopse; 

II – 2 cópias em DVD do vídeo em um dos formatos aceitos pelo YouTube 
(https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=pt-BR). 

Parágrafo 2º – Ao fazer a inscrição de sua obra o produtor ou realizador declara e 
garante expressamente ser proprietário ou possuidor de todos os direitos e licenças 
necessários para a exibição do vídeo. 

Parágrafo 3º – Esse material deverá ser entregue até as 17h do dia 29 de 
fevereiro de 2016 na Secretaria de Meio Ambiente – protocolado A/C da 
Assessoria de Educação Ambiental, no seguinte endereço: 

Secretaria de Meio Ambiente  
Av. Olivo Gomes, 100  Santana / Casa do Café – Parque da Cidade  
São José dos Campos - CEP:12.211- 420 

O pacote deve conter a informação: “Vídeo para o 2º Festival Regional de Vídeos 
Ambientais”. 
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Art. 6º – O material enviado para a seleção (DVD) não será devolvido, passando a 
fazer parte do acervo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEA) e seu 
conteúdo poderá ser utilizado em mostras culturais e ambientais, sem fins 
lucrativos, realizadas pela SEMEA. 

Art. 7º – Os produtores/realizadores das obras selecionadas serão informados da 
seleção até dia 07 de março de 2016, sendo esse prazo prorrogável a critério da 
organização do 2º Festival Regional de Vídeos Ambientais. 

Art. 8º – As obras selecionadas serão exibidas de 10 a 13 de março de 2016 em 
horário e local a definir. 

Parágrafo Único: O 2º Festival Regional de Vídeos Ambientais não se 
responsabilizará pelas despesas com correio e/ou transporte dos vídeos. 

IV – DA SELEÇÃO 

Art. 9º – Um Júri de Seleção, indicado pelos organizadores, selecionará, dentre as 
obras inscritas aquelas que participarão da mostra competitiva, tendo total 
autonomia para desclassificar as obras que não se enquadrarem nos critérios de 
seleção do 2º Festival Regional de Vídeos Ambientais ou não atenderem às 
exigências do presente regulamento. 

Parágrafo Único – É vedada a participação no Júri de Seleção, no Júri de 
Premiação ou nas estruturas de organização do 2º Festival Regional de Vídeos 
Ambientais de pessoas físicas ou jurídicas que mantenham qualquer vínculo com 
produções inscritas no Festival. É vedada também a participação de funcionários e 
familiares da SEMEA no festival. 

Art. 10º – A partir da premiação a organização não terá responsabilidade sobre 
devolução dos DVDs com materiais inscritos. 

V – DA AVALIAÇÃO  
 
Art. 11º – Após o término do prazo de entrega, os vídeos inscritos serão 
encaminhados para avaliação.  
 
  Parágrafo 1º– Serão avaliados os seguintes requisitos: 
 

I - Afinidade com o tema proposto para o festival: “Água”, retratando 
preferencialmente a realidade do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da 
Mantiqueira e região. 
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II - Criatividade, sensibilidade artística e intelectual  
 
III - Clareza e objetividade 
 

IV- A qualidade do trabalho, por meio da avaliação do roteiro, direção, 
fotografia, edição, som e atuação 
 
 

Art. 12º - Será concedido premiação por meio de júri popular, ao vídeo que obter 
maior número de curtidas. Durante este processo somente serão aceitas as 
curtidas nos vídeos veiculados pelo canal oficial da SEMEA no YouTube 
Vídeos Ambientais Educomunicativos (https://www.youtube.com/user/SEMEASJC).  
Curtidas veiculadas por outros canais NÃO serão aceitas. 

VI – DA PREMIAÇÃO 

Art. 12º - A Premiação deve acontecer no dia 22 de março de 2016, encerrando a 
programação do Festival, esta informação será confirmada no site da prefeitura até 
o final do mês de fevereiro. 

 

Art. 13º – O Júri de seleção e premiação será constituído de 5 (cinco) membros de 
destacada atuação audiovisual ou ambiental e coordenado por um presidente, 
responsável pelas atas de reuniões, sendo as decisões soberanas e irrecorríveis. 

Art. 14º – O Júri de Premiação concederá os seguintes prêmios oficiais: 

CATEGORIA VÍDEOMAKER 

1º lugar – troféu e filmadora 

2º lugar – troféu 

3º lugar – troféu 

CATEGORIA VÍDEO ESTUDANTIL  

1º lugar  - troféu e filmadora 

2º lugar - troféu  

3º lugar – troféu 
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CATEGORIA JÚRI POPULAR 

1º lugar - troféu 

VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 15º – A organização do Festival reserva-se o direito de exibição, sem ônus, em 
televisão, cinema, áreas de visitação públicas, internet e outros, de extrato da obra 
selecionada, para efeito de divulgação do Festival. 

Art. 16º – As obras inscritas poderão ser exibidas, em um prazo indeterminado, em 
salas de cinema e/ou em redes de tevê abertas ou fechadas, em sessões não 
comerciais, salvo restrição expressa de seu realizador/produtor. 

Art. 17º – A assinatura do realizador/produtor na ficha de inscrição implica na 
aceitação plena deste regulamento. 

Art. 18º – As questões oriundas e decorrentes deste regulamento, assim como os 
casos omissos, serão resolvidas pela organização do festival. 

   

São José dos Campos, 15 de outubro de 2015. 
 
 
 
Comissão Organizadora 
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São José dos Campos 
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ANEXO I – Formulário de inscrição 
Dados pessoais 

Nome completo: 

Data de nascimento: 

Escolaridade: 

Dados gerais 

Endereço:                                                                               nº                       Complemento: 

Bairro:                                                                                Cidade: 

CEP: 

e-mail: 

Tel: 

Categoria do vídeo 

(  ) Categoria Vídeo Estudantil – Para alunos do ensino fundamental ou médio 

(  ) Categoria Videomaker – Para o público em geral, profissionais ou estudantes da área de 

audiovisual, jornalismo e outros. 

Ficha Técnica (Autores, Créditos Equipe de Produção, Data, Duração do filme, Formato, 

etc) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Sinopse 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Ao fazer a inscrição desta obra declaro e garanto expressamente ser proprietário ou 

possuidor de todos os direitos e licenças necessários para a exibição do vídeo e a aceitação 

plena do regulamento.  Segue junto a esta inscrição, 2 cópias em DVD nos formatos 

exigidos, bem como a ficha técnica e sinopse. 

 

 

Data: 

 

Nome Completo: 

RG: 

Assinatura: 

 


