
 
 

EDITAL Nº 022/2016 - 9ª MOSTRA DE VÍDEO E 5º CONCURSO DE FOTOGRAFIA  

“CURTA NA ESFA” 

 

Clenilton Pereira, Diretor Geral da ESFA, de Santa Teresa-ES, no uso de suas atribuições, 

torna público que estará aberto o processo de inscrição da  9ª MOSTRA DE VÍDEO E 5º 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA “CURTA NA ESFA”,  no período de 18 de agosto a  07 de 

outubro de 2016, conforme condições abaixo especificadas: 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1. A 9ª MOSTRA DE VÍDEO E 5º CONCURSO DE FOTOGRAFIA “CURTA NA ESFA” 

objetiva estimular a criatividade, a interdisciplinaridade e a criação audiovisual, 

dignificando e encorajando a produção de vídeo e fotografia. 

1.2. O  “CURTA NA ESFA” é composto de dois concursos: 9ª Mostra de Vídeo e o 5º 

Concurso de Fotografia. 

1.3. O “CURTA NA ESFA” tem como temática “Casa comum, nossa responsabilidade” 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. O período de inscrição e entrega do material tem início em 18 de agosto a  

07 de outubro de 2016. 

2.2. A ficha de inscrição e edital com regulamento da 9ª Mostra de Vídeo  e 5º 

Concurso de Fotografia “Curta na ESFA” estarão disponíveis na Secretaria da Esfa 

e no site www.esfa.edu.br 

2.3. O material do concurso e a respectiva ficha de inscrição, devidamente 

preenchida e assinada, deverão ser entregues na Secretaria da ESFA. 

2.4. Caso seja enviada inscrição via Correios, o remetente será responsável pelos 

custos e a data da postagem não deve ultrapassar o dia 07 de outubro, aos 

cuidados da Assessoria de Pastoral, localizada à Rua Bernardino Monteiro, 700 – 

Dois Pinheiros, Santa Teresa/ES  CEP:29650-000. 

2.5. Não será cobrada taxa de inscrição. 

 

3. DOS CONCURSOS 

 

3.1. DA 9ª MOSTRA DE VÍDEO  

3.1.1. Cada equipe poderá ser inscrita com apenas uma obra audiovisual e ser 

constituída de, no máximo, duas pessoas.  

3.1.2. Poderá se inscrever estudantes a partir do 6º Ano do Ensino Fundamental, 

matriculado em escola pública ou privada do Estado do Espírito Santo, ou 

que tenha até 18 anos de idade. 

http://www.esfa.edu.br/


 
3.1.3. O vídeo deverá ter a duração mínima de (1) um minuto e a duração máxima 

de (5) cinco minutos e obedecer ao tema “Casa comum, nossa 

responsabilidade”. 

3.1.4. O participante que estiver matriculado em uma instituição de Ensino, deverá 

anexar uma declaração de matrícula em papel autenticado pela escola. 

3.1.5. Caso o participante tenha a idade referida no item 3.1.2. e concluído o 

Ensino Médio, deverá anexar  algum documento que comprove a idade (RG, 

Certidão de Nascimento, CNH, CTPS).  

3.1.6. Será aceito vídeo em qualquer gênero (documentário, matéria jornalística,  

ficção, animação, videoclipe etc.). 

3.1.7. A cópia do vídeo deverá estar finalizada em CD ou DVD em formato AVI, 

anexada à respectiva ficha de inscrição. 

3.1.8. A produção do vídeo poderá ser realizada com qualquer equipamento que 

produza imagens em movimento, tais como câmera de vídeo, câmera de 

celular, entre outros, a critério dos participantes. 

 

3.2. DO 4º CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

 

3.2.1. Os participantes poderão ser apenas pessoas físicas, e deverão inscrever 

somente uma fotografia. 

3.2.2. Poderá se inscrever, estudantes a partir do 6º Ano do Ensino Fundamental, 

matriculado em escola pública ou privada do Estado do Espírito Santo, ou 

que tenha até 18 anos de idade. 

3.2.3. O participante que estiver matriculado em uma instituição de Ensino, deverá 

anexar uma declaração de matrícula em papel autenticado pela escola. 

3.2.4. Caso o participante tenha a idade referida no item 3.2.2. e concluído o 

Ensino Médio, deverá anexar  algum documento que comprove a idade (RG, 

Certidão de Nascimento, CNH, CTPS).  

3.2.5. A fotografia deverá ser apresentada de acordo com as seguintes 

especificações: 

a. obedecer ao tema  “Casa comum, nossa responsabilidade”; 

b. ser revelada em papel fotográfico; 

c. tamanho: padrão 20x30cm, com ou sem margem; 

d. inédita, não podendo ser cópia ou adaptação de fotos já existentes; 

e. colorida ou em preto e branco. 

3.2.6. A fotografia não deve ser dobrada ou enviada com clipes ou grampos. 

3.2.7. O participante deverá escrever, no verso da fotografia, apenas as seguintes 

informações: 

a. o título da fotografia; 

b. o nome completo do concorrente; 

c. o nome da cidade do participante. 

 



 
4. DA SELEÇÃO 

 

4.1. DOS VÍDEOS  

 

4.1.1. Uma junta de avaliadores, composta ou designada pela Organização do 

Evento, fará a pré-seleção dos vídeos, considerando os quesitos do de avaliação do 

evento, a saber: 

a.  não será aceito vídeo produzido só com imagens obtidas da Internet; 

b. o vídeo deve estar com resolução, mínima de 640x480 pixels e com boa 
qualidade de áudio;  

c. o vídeo deverá ser inédito não podendo ser cópia de vídeos já existentes.  

d. vídeo não-concluído será desclassificado; 

4.1.2. Serão classificados para a etapa final até 12 vídeos. 

4.1.3. No dia 14 de outubro será divulgada no site www.esfa.edu.br a relação dos 

vídeos selecionados para a 9ª Mostra de Vídeos “CURTA NA ESFA”.  

4.1.4. Vídeo que não atenda as exigências previstas neste regulamento será 

desclassificado. 

 

4.2. DAS FOTOGRAFIAS 

 

4.2.1. Uma junta de avaliadores, composta ou designada pela Organização do 

Evento, fará a pré-seleção das fotografias, considerando os quesitos de avaliação do 

evento, a saber: 

a.  não será aceito fotografia produzida só com imagens obtidas da Internet; 

b. a fotografia deverá ser inédita não podendo ser cópia de outra já 

existente;  

             4.2.2. Serão Classificadas para a etapa final até 30 fotografias. 

4.2.3. No dia 14 de outubro será divulgada no site www.esfa.edu.br a relação das 

fotografias selecionadas para o 5º Concurso de Fotografia “CURTA NA ESFA”.  

4.2.4. Fotografia que não atenda as exigências previstas neste regulamento será 

desclassificada. 

 

5. DA AVALIAÇÃO FINAL 
 

5.1. A comissão de avaliação final da 9ª Mostra de Vídeo  e 5º Concurso de 

Fotografia “Curta na ESFA” será composta por quatro jurados convidados pela 

organização do evento. 

http://www.esfa.edu.br/
http://www.esfa.edu.br/


 
5.2. Quatro quesitos serão avaliados: 

a. criatividade; 

b. produção; 

c. conteúdo; 

d. qualidade do material. 

5.3. Em caso de empate, o desempate será através da maior soma nos quesitos 

respectivamente: Criatividade, Produção, Conteúdo  e Qualidade do material. 

 

6. DO LOCAL E DATA DO EVENTO 

 

6.1. A cerimônia oficial da 9ª Mostra de Vídeo  e 5º Concurso de Fotografia 

“Curta na ESFA”  acontecerá no dia 27 de outubro de 2016, com exibição dos 

vídeos classificados, resultado e premiação. 

6.2. A divulgação do local e horário da Cerimônia Oficial acontecerá no dia 14 de 

outubro no site www.esfa.edu.br 

 

7. DA PREMIAÇÃO 

 

7.1.  Categoria Vídeo: 

a. 1º. Lugar: 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA + Troféu;  

b. 2º. Lugar: 01 Tablet + Troféu;  

c. 3º Lugar: 01 MP4 +Troféu.  

d. 4º Lugar: 01 Troféu 

 

7.2. Categoria Fotografia:  

a. 1º. Lugar: 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA + Troféu;  

b. 2º. Lugar: 01 Tablet + Troféu;  

c. 3º Lugar: 01 MP4 +Troféu.  

d. 4º Lugar: 01 Troféu 

 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. A ESFA não se responsabiliza pelos trabalhos que forem danificados e/ou 

extraviados durante o transporte. 

8.2. O vídeo e a fotografia danificados que não permitirem a avaliação da 

comissão julgadora serão imediatamente desclassificados durante o processo de 

pré-seleção. 

8.3. É obrigatória a participação do concorrente classificado, no dia do evento. É 

possível também que envie um representante, por meio de declaração,  

homologada em cartório.  

http://www.esfa.edu.br/


 
8.4. Antes da abertura oficial, o concorrente ou seu representante deve 

apresentar-se à Comissão Organizadora do Evento  para registro de presença.   

8.5. Em caso de ausência do concorrente ou de seu representante legal, o vídeo 

e/ou a fotografia, será automaticamente excluído do processo de avaliação final. 

8.6. Fotografia ou vídeo com apelo à nudez serão desclassificados. 

8.7. A entrega da ficha de inscrição corresponde à aceitação integral deste 

regulamento. 

8.8. A organização da 9ª Mostra de Vídeo  e 5º Concurso de Fotografia “Curta 

na ESFA” se reserva ao direito de divulgar os vídeos selecionados em exibições 

públicas, para divulgar o evento, sem ônus para os autores do vídeo. 

8.9. A organização 9ª Mostra de Vídeo  e 5º Concurso de Fotografia “Curta na 

ESFA” se reserva ao direito de cancelar o evento caso não tenha o mínimo de 6 

(seis) vídeos e fotografias inscritos. 

8.10. As cópias enviadas para pré-seleção da 9ª Mostra de Vídeo  e 5º Concurso 

de Fotografia “Curta na ESFA” passarão a pertencer ao acervo da Esfa, podendo ser 

exibidas em programações não-comerciais.  

8.11. A organização do evento não se responsabilizará por imagens e músicas de 

terceiros, utilizadas nos trabalhos inscritos. Todo e qualquer ônus por problemas de 

direitos autorais recairão exclusivamente sobre o realizador/autor/diretor. 

8.12. É vetada a inscrição de vídeos e fotografias com conteúdo promocional, 

político-partidário, de caráter ofensivo, discriminatório, com conteúdo sexual, com 

sugestão de atividade ilegal, que incentive agressão contra pessoas, animais ou 

meio ambiente. 

8.13. Fica a cargo da comissão de organização da 9ª Mostra de Vídeo  e 5º 

Concurso de Fotografia “Curta na ESFA” tratar dos casos omissos neste 

regulamento. 
 

 

_____________________________ 

Clenilton Pereira 

Diretor Geral da ESFA  
 

 

Santa Teresa-ES, 18 de agosto de 2016. 

 

 
 
 
 
 
  



 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

V CONCURSO DE FOTOGRAFIA  
 

Todos os campos são de preenchimento obrigatório. A omissão acarreta em desclassificação.  

Nome completo: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/_____                                            Idade: __________________________________________ 

Telefone: ____________________________           E-mail: __________________________________________________  

Endereço: ________________________________________________________________________________________ 

Título da Fotografia: ________________________________________________________________________________    

 

Ano e local da Fotografia: _____________________________________________________________________________  

 
 

Autorização e termo de Responsabilidade. 

Pelo presente termo, assumo a autoria da foto inscrita no V Concurso de Fotografia, autorizando a ESFA a utilizá-

la independente do resultado do concurso em toda e qualquer publicação que se fizer necessária, respeitando o 

crédito do fotógrafo.   

Estou ciente que as fotos apresentadas passarão a pertencer ao acervo fotográfico da ESFA, podendo a mesma 

fazer o uso que julgar conveniente, sem qualquer ônus. 

Atesto a veracidade das informações acima prestadas e declaro conhecer e estar de acordo com o regulamento 

do 4º CONCURSO DE FOTOGRAFIA. 

Assinatura: ________________________________ 

(em caso de menor de idade, assinatura do responsável legal) 

 

Entregar na Secretaria da ESFA  a Fotografia, xerox do comprovante de matrícula ou residência, idade e a ficha 
de inscrição. 

V CONCURSO DE FOTOGRAFIA  

Assessoria de Pastoral da ESFA  

Rua Bernardino Monteiro, 700 - Dois Pinheiros  

Santa Teresa/ES CEP: 29650-000 / Fone: 27 3259 3997 (Ramal 3976) 

E-mail: pastoral@esfa.edu.br 

 



 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

IX MOSTRA DE VÍDEO CURTA NA ESFA 
 

Todos os campos são de preenchimento obrigatório. A omissão acarreta em desclassificação.  
 

DADOS DO CURTA  
 

1. Nome da Instituição de Ensino: _________________________________________________________________ 
 

2. Endereço: __________________________________________________________________________________  

3. Título do vídeo: _____________________________________________________________________________ 
 

4. Nome da Equipe: ____________________________________________________________________________ 
 

5. Nome dos membros da Equipe  

Nome completo: _________________________________________ Ano/série/período escolar: ________ 

Data de nascimento:_____________________________ Idade:__________________________________  

Telefone: ____________________________ E-mail: __________________________________________ 

Nome completo: ________________________________________   Ano/série/período escolar: ________ 

Telefone: _________________________________ E-mail: _____________________________________  

 
 
6. Duração do vídeo (em minutos): _______________    
 
7. Gênero: ____________________________________  
 

9. Ano e local da produção: _____________________________________  

A presente ficha só terá validade com o anexo do comprovante de matrícula. A participação no evento 

implica na plena aceitação dos termos contidos no regulamento.  Li o regulamento e estou de acordo.  
 
 

Assinatura: ________________________________ 

(em caso de menor de idade, assinatura do responsável legal) 

Entregar na Secretaria da ESFA o vídeo, xerox do comprovante de matrícula ou residência, idade e a ficha de 
inscrição.  

IX MOSTRA DE VÍDEO CURTA NA ESFA  

Assessoria de Pastoral da ESFA  
Rua Bernardino Monteiro, 700 - Dois Pinheiros  
Santa Teresa/ES CEP: 29650-000  - Fone 3259 3997 (Ramal 3976) 

E-mail: pastoral@esfa.edu.br 

 


