
 

EDITAL DA 8ª MOSTRA DE VÍDEO E 4º CONCURSO DE FOTOGRAFIA “CURTA NA ESFA” 

 

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

atribuições, torna público o resultado dos Vídeos e fotografias classificados para 

concorrer na  8ª MOSTRA DE VÍDEO E 4º CONCURSO DE FOTOGRAFIA “CURTA NA 

ESFA”,  no dia 29 de setembro de 2015, às 19h00, no Auditório da ESFA: 

 

CLASSIFICADOS PARA A 8ª MOSTRA DE VÍDEO “CURTA NA ESFA” 

 

1. Equipe Miss - Camila Margon Massi e Nicole Blank Zanprogno – “Quando 
começa e quando termina a vida” 

2. Equipe Girafas - Guilherme Bolonha e Dirceu C. Junior – “ Festas Religiosas” 
3. Equipe  RM produções – Marcelo Auer Cosmi e Rodrigo Jastro Ferreira - 

“Senda Perdida” 
4. Maria Cecília Baratela – “A não liberdade de expressão no martírio de 

cristãos” 
5. Equipe  Os pensadores - Samuel Vallandro de Oliveira e Andrew Lima de  

Oliveira –“ Vida e morte em diferentes religiões” 

6. Ju Santiago - Styven Santiago e Juliano M.M. da Costa – “Ganância: a 
permanente tensão riqueza ‘versus’ felicidade” 

7. Eduarda Colombo e Joel Majesk –“ Liberdade de expressão e mídia” 
8. “Irmãs unidas” - Leandra C. e Lorena Colombo – “A essência do ser humano” 
9. Only God RX - Henrique Reisen e José Henrique Melo de Sousa – Vida após a 

morte 
10. Phoenix - Odara Alves de Oliveira e Melissa Mattiello Barcellos – A fome e a 

desigualdade no mundo 
11. Leonardo e Mateus - Mateus Grinevald Volz e Leonardo Morelo Pradi  - “ 

Estado Laico e intolerância religiosa” 
 

 

CLASSIFICADOS PARA O 4º CONCURSO DE FOTOGRAFIA “CURTA NA ESFA” 

 

1. Ana Carolina Priori Prata – “Direito para todos” 
2. Stéfany Santiago Lapple – “Direitos Humanos” 
3. Ayrton Brommonschenkel Neto – “Diversidade de poderes” 
4. Amanda Frank Janey Claudio – “Saber da sabedoria” 
5. Joana Corteletti da Silva – “Direito a igualdade social” 
6. Daniel Damiani Zamprogno – “Toda pessoa tem o direito a escolher sua 

religião” 
7. Henrique Reisen Zanotti – “Pintando a igualdade” 
8. Ademir Germano de Souza – “Teresa: Trabalho, escola, respeito, educação. 

Saúde e amigos” 
9. Samuel Valandro de Oliveira – “A natureza vive” 



10. Luiza Bolonha Loss - “A luz da vida” 
11. Ana Clara Galazzi da Silva - “Água é vida” 
12. Isa Stinghel Pellacani – “Liberdade é para poucos” 
13. Fernando Corrêa das Neves – “Todos juntos pelos direitos humanos” 
14. Lorena Pereira Colombo – “Atendimento prioritário além de direito é 

educação” 
15. Luisa Silva César Mozzer – “Direito à infância” 
16. Nicole Blank Zamprogno – “ O direito de ir e vir” 
17. Marcelo Auer Cosmi – “Violência: uma forma mesquinha de intimidação” 
18. Camila Margon Massi – “O sabor da vida é ácido” 
19. Guilherme Bolonha – “Estudo move nossa vida” 
20. Ysla Netto de Aguiar – “ Seu abraço é meu lar” 
21. Mariana Mognato Monteiro – “Direito a expressão própria como: expressar 

sua religião” 
22. Rodrigo Jastro Ferreira – “Todos tem direito à moradia digna” 
23. Odara Alves de Oliveira – “A vida é o maior mistério” 
24. Milena Pretti Novelli – “ Todos tem direito ao lazer” 
25. Mateus Grinevald Volz – “Dinheiro é o melhor remédio?” 
26. Joel Majeski Júnior – “Todos tem direito a saúde” 
27. Eduarda Pereira Colombo – “Alimentação é um direito de todos” 
28. Heitor Barth – “Liberdade de expressão” 
29. José Henrique Merlo de Souza – “Direitos: evasão mental” 

 

 

Lembro que, conforme o ítem 6 Disposições Finais, do edital da 8ª MOSTRA DE 

VÍDEO E 4º CONCURSO DE FOTOGRAFIA “CURTA NA ESFA”: 

 

6.1. A ESFA não se responsabiliza pelos trabalhos que forem danificados 

e/ou extraviados durante o transporte. 

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

comissão julgadora serão imediatamente desclassificados durante o processo 

de pré-seleção. 

6.3. 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.  

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

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

6.5. 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. 

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

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

regulamento. 



6.8. A organização da 8ª Mostra de Vídeo  e 4º 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. 

6.9. A organização 8ª Mostra de Vídeo  e 4º 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. 

6.10. As cópias enviadas para pré-seleção da 8ª Mostra de Vídeo  e 4º 

Concurso de Fotografia “Curta na ESFA” passarão a pertencer ao acervo da 

Esfa, podendo ser exibidas em programações não-comerciais.  

6.11. 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. 

6.12. Fica a cargo da comissão de organização da 8ª Mostra de Vídeo  e 4º 

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

regulamento. 

 

 

__________________________________________ 

Clenilton Pereira 

Diretor Geral da ESFA  

 

Santa Teresa-ES,  17 de  setembro de 2015. 

 

 


