
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

EDITAL DO CONCURSO Nº 12, DE 21 DE MARÇO DE 2019

5º FESTIVAL DE CURTAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL – Ghislaine Cecília Carvalho
Porto de Almeida (Ghisa Pôrto)

CONCURSO PARA DIVERSAS SELEÇÕES RELACIONADAS À PRODUÇÃO FÍLMICA DURANTE O 5°
FESTIVAL DE CURTAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL, REGIME DE EXECUÇÃO:
PREMIAÇÃO,PROCESSO 080-00032577/2018-20, INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 38.631, de 20 de novembro
de 2017, consoante autos do Processo Administra vo nº 080-00032577/2018-20, TORNA público que
fará realizar licitação na modalidade concurso para seleção de filmes que deverão ser entregues na
forma prevista nos itens 6 e 7, no período entre 16/05/2019 a 19/07/2019. Para tanto, convida a todos
(as) os (as) estudantes da Rede Pública de Ensino interessados (as) que atendam às exigências deste
Edital, de acordo com a previsão estabelecida na Lei nº 8.666/93, nas exigências expressas neste
Edital, seu ANEXO ÚNICO, Regulamento e demais documentos, disponíveis no sí o da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF (www.educacao.df.gov.br/festcurtas/).

1 - DO OBJETO

1.1. O Concurso tem como objeto selecionar 15 (quinze) produções lmicas/ar s cas produzidas por
estudantes das escolas públicas do Distrito Federal do Ensino Fundamental – Anos Finais – (6º ao 9º
Ano) e 15 (quinze) produções do Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos
(EJA - 1º, 2º e 3º Segmentos) e premiar os(as) vencedores(as) de cada nível/modalidade em 10 (dez)
categorias prevista no item 11.4, 11.4.1 e 11.4.2 do Edital e Art. 27 e §§ do Regulamento do Concurso,
nos diversos gêneros cinematográficos, à exceção de filmes ins tucionais, publicitários, propaganda
polí co-par dária, que contenham teor pornográfico ou que incen vem a prá ca do tabagismo, o uso
de drogas ilícitas, o uso de bebidas alcoólicas e conteúdos discriminatórios definidos no Art. 1º da Lei
nº 5.448/2015, a fim de que sejam exibidos nos dias 16 e 17 de setembro de 2019, dentro da
Programação do 52º Fes val de Brasília do Cinema Brasileiro que, por sua vez, está previsto para
acontecer no mês de setembro de 2019.

1.2. As condições de par cipação, os critérios para avaliação e a exibição e premiação encontram-se,
respec vamente, previstas no item 6, item 10 e item 11 deste Edital, e, no mesmo sen do, encontram
guarida no Regulamento do Concurso para o 5º Fes val de Curtas das Escolas Públicas do Distrito
Federal, disponível no link www.educacao.df.gov.br/festcurtas/.

2 - DOS OBJETIVOS

2.1. Dentre os principais obje vos do Fes val estão dar visibilidade à produção audiovisual dos
estudantes da Rede Pública de Ensino, promover a formação e o intercâmbio dos (as) professores (as)
mediadores (as) e contribuir com a formação do público em relação à linguagem audiovisual.

3 - DA FINALIDADE

3.1. O 5º Fes val de Curtas das Escolas Públicas do Distrito Federal tem por finalidade revelar,
reconhecer e afirmar a produção ar s ca e cria va dos estudantes por meio da linguagem
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audiovisual, além de promover o intercâmbio no âmbito do Cinema.

4 - DA PROGRAMAÇÃO

4.1. A Programação do 5º Fes val de Curtas das Escolas Públicas do Distrito Federal contará com as
seguintes atividades:

a - Lançamento do 5º Festival de Curtas das Escolas Públicas do Distrito Federal;

b - Homenagem à professora Ghislaine Cecília Carvalho Porto de Almeida (Ghisa Pôrto);

c - Seleção e exibição dos filmes selecionados:

d - Premiação e exibição dos filmes vencedores.

4.2. A homenageada deste fes val será a professora Ghislaine Cecília Carvalho Porto de Almeida
(Ghisa Pôrto), professora de Artes Cênicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
desde 1989, onde atuou, também no Ensino Especial. Idealizou e coordenou o projeto “Chica de Ouro”,
que visa, a par r da experiência dos estudantes com a produção audiovisual, es mular a pesquisa, a
experimentação, a capacidade de análise e de seleção de conteúdos, na perspec va de que o cinema
na escola amplia as possibilidades de percepção e de conhecimento dos(as) estudantes.

4.3 O Lançamento do 5º Fes val de Curtas das Escolas Públicas do Distrito Federal será realizado no
período de 2 a 5 de abril, no Espaço Israel Pinheiro, localizado na Praça dos Três Poderes em Brasília.

4.4 A exibição e premiação das produções lmicas do 5º Fes val de Curtas das Escolas Públicas do
Distrito Federal realizar-se-ão no mês de setembro de 2019, no Cine Brasília (EQS 106/107, Asa Sul,
Brasília, Distrito Federal).

5 - DOS PARTICIPANTES

5.1. Poderão par cipar deste Fes val estudantes regularmente matriculados na Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal nos seguintes níveis e modalidades:

I - Ensino Fundamental - Anos Finais – (6º ao 9º Ano);

II - Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA – 1º, 2º e 3º
Segmentos).

5.2. Não poderão participar deste Concurso:

5.2.1. Estudante menor de dezoito anos sem a autorização dos pais e/ou responsáveis.

5.2.2. Servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de
Cultura do Distrito Federal interessados no certame, os membros da Comissão Organizadora e os
membros da Comissão Julgadora, assim como dirigente de órgão ou en dade contratante ou
responsável pela licitação e pessoa sica, consoante disposições con das no art. 9º, incisos I e III e
§4º da Lei nº 8.666/93, respeitada a exceção descrita no item 6.2 e subitens do Edital e Art. 11 e §§
do Regulamento no que se refere ao (à) professor (a) mediador (a) e aos (às) estudantes, nos limites
definidos por este certame.

5.2.3. Estudante e professor(a) mediador(a) que seja “FAMILIAR” de membros das Comissões
Organizadora e Julgadora, ou de dirigentes da SEEDF e SECULT-DF, ou do Exmº Governador do Distrito
Federal ou do Vice-Governador do Distrito Federal, em conformidade com o Decreto Distrital nº
32.751/2011, sob pena de desclassificação do filme do qual o(a) estudante seja integrante da equipe
par cipante, na forma es pulada no art. 8º do Decreto Distrital nº 32.751/2011 alterada pelo Decreto
Distrital nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016.

5.2.3.1. Entende-se por “FAMILIAR” o cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral,
por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, inclusive.

5.2.3.2. As vedações deste item estendem-se às relações homoafetivas.
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5.2.3.3. Os(As) par cipantes que tenham familiares com cargo em comissão ou função de confiança
na SEEDF ou SECULT/DF, deverão, obrigatoriamente, no ato da inscrição, declarar o fato perante a
Administração pública, indicando o parente e a relação de parentesco, conforme preconiza o PARECER
1047/2018 – PGDF/GAB/PRCON)

5.3. Todos os(as) estudantes deverão, no ato da inscrição, fazer o upload de cópia da Iden dade – RG,
em atendimento às exigências contidas no Art. 28, inciso I da Lei de Licitações.

6 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL

6.1. As produções lmicas do 5º Fes val de Curtas das Escolas Públicas do Distrito Federal poderão
ter produções audiovisuais que tratem de:

I - Tema livre - para premiação geral;

II - Tema Específico: “A ESCOLA QUE TEMOS, A ESCOLA QUE QUEREMOS”, para premiação na
categoria “Abordagem do Tema”.

6.1.1. O tema específico 5º Fes val de Curtas das Escolas Públicas do Distrito Federal“, A ESCOLA
QUE TEMOS, A ESCOLA QUE QUEREMOS”, visa es mular nos estudantes uma reflexão sobre os
seguintes subtemas: “A escola que temos é a escola que queremos?”; “É possível sonhar com uma
escola diferente?" ; “A Educação do Século XXI já chegou à minha escola?"; “Que pos de aulas e de
projetos despertam o interesse dos(das) estudantes?”; “A forma como a escola se organiza e funciona
desperta o interesse da comunidade em par cipar das suas decisões e da sua gestão?”; “É possível
superar o bullyng e outras formas de violência sica e simbólica na escola e construir uma cultura de
paz”; “As novas tecnologias podem transformar a educação e abrir novas oportunidades de
aprendizado e conhecimento”; “Como o espaço sico pode ser usado e modificado para tornar o
ambiente propício para a socialização e para a aprendizagem”?; “A escola pode funcionar respeitando
as diferenças e a diversidade das pessoas”; “O(A) professor(a) pode atuar como um(a) mediador(a),
interagindo com o(a) estudante, e não apenas como alguém que domina o conhecimento”?; “Como o
uso das novas tecnologias na sala de aula e em outras espaços educa vos podem contribuir para
melhorar o ensino e a aprendizagem dos (das) estudantes”?

6.2. O filme deverá ser criado por uma equipe de estudantes com a par cipação obrigatória de um(a)
professor(a) mediador(a), lotado(a) na escola dos(das) estudantes participantes.

I - O(a) professor(a) mediador(a) deverá orientar os(as) estudantes e incen var a elaboração e
reelaboração dos conhecimentos acumulados, da expressão esté ca, da u lização da tecnologia, bem
como acompanhar o processo de criação e produção do filme;

II - É vedado ao(à) professor(a) participar diretamente de qualquer das etapas de produção dos filmes;

III – O(A) professor(a) só poderá participar como mediador(a) de, no máximo, 5 (cinco) filmes;

IV - Equipes sem o(a) professor(a) mediador(a) não poderão se inscrever.

V – O(A) professor(a) mediador(a) deverá, no ato da inscrição, fazer o upload de cópia da Iden dade –
RG, em atendimento às exigências contidas no Art. 28, inciso I da Lei de Licitações.

6.3. Será de livre escolha o gênero do filme par cipante deste Fes val (documentário, ficção,
animação e outros), respeitadas as exceções especificadas no item 1 deste Edital.

6.4. A equipe de estudantes poderá u lizar qualquer equipamento para a realização das filmagens
(celular, câmera digital e filmadora), zelando para que o som seja audível, bem como observando o
contido nos itens 8.5 e incisos e 10.1 e incisos do Edital.

6.5. O filme deverá ter até 5 (cinco) minutos de duração, computando-se o tempo des nado aos
créditos.

6.6. O filme deverá ser INÉDITO no 5º Festival de Curtas das Escolas Públicas do Distrito Federal.
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6.7. Todos os par cipantes deverão observar as leis, normas e regulamentos rela vos aos direitos
autorais de trilhas sonoras/musicais e de imagens:

I - A equipe de estudantes, o(a) professor(a) mediador(a) e a unidade escolar deverão obter as
seguintes autorizações:

a - de trilhas sonoras/musicais e de imagens, quando for o caso;

b - dos(das) responsáveis, mediante comprovação da condição de representante legal, dos(das)
estudantes menores de 18 (dezoito) anos.

II - Estarão dispensadas de autorização as equipes que u lizarem imagens e trilhas sonoras oriundas
de fontes de domínio público, desde que indicadas nas fichas técnicas dos filmes;

III – O(A) professor(a) mediador(a) e a equipe gestora da unidade escolar deverão atestar para a
Comissão Organizadora, via site do Festival, que estão de posse de todas as autorizações solicitadas.

IV - Caso a produção lmica esteja entre os 15 (quinze) filmes selecionados, tanto do Ensino
Fundamental quanto do Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA) –
1º, 2º e 3º segmentos, o(a) professor(a) mediador(a) deverá entregar pessoalmente na Gerência de
Produção e Difusão de Mídias Pedagógicas - GMIP/CANAL E (SIA SAPS – Setor de Áreas Públicas – Lote
E, Unidade III da SEEDF) toda documentação (autorizações solicitadas, consoante item 6.7, I, alíneas a
e b do Edital e Art. 13, §1º, incisos I e II do Regulamento do Concurso) e o filme em arquivo MP4,
extensão mínima de 720x480, preferencialmente HD 1920x1080, de acordo com as datas
especificadas no Anexo Único.

6.8. Todas as produções deverão ter Classificação Livre.

6.9. Serão desclassificadas as produções fílmicas que:

I - expressarem preconceitos, ofensas e inadequação quanto à sua classificação indicativa;

II - constituírem plágio total ou parcial de outros trabalhos;

III - adotarem conteúdos que tratem de propaganda polí co-par dária, de pornografia, bem como
filmes institucionais e publicitários;

IV - incentivarem o uso de bebidas alcoólicas, a prática de tabagismo e o uso de drogas ilícitas;

V – conteúdo discriminatório definido no Art. 1º da Lei distrital nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015;

VI – filmes cujo link disponibilizado não abrir;

VII - filmes que já foram inscritos em edições anteriores deste Festival;

VIII - filmes que excederem os cinco minutos estabelecidos na forma do item 6.5 do Edital e Art. 11,
§8º do Regulamento do Concurso;

IX – as equipes que contenham membro(s) em grau de parentesco com componentes das Comissões
Organizadora e Julgadora, conforme orientação con da nos itens 5.2.3, 5.2.3.1, 5.2.3.2 e 5.2.3.3 do
Edital e Art. 9º, §2º, alíneas c, d e e do Regulamento do Concurso;

X - não es verem com o arquivo, licenças, autorizações, direitos, atribuições de direitos,
consen mentos e permissões disponibilizados, em conformidade com o que está prescrito nos itens
6.7, 8.3 e 8.3.1 deste Edital e Art. 13 e §§ do Regulamento do Concurso;

XI - não atenderem à Classificação Livre.

6.10. O conteúdo da produção fílmica é de inteira responsabilidade de seus autores.

6.11. Cabe à equipe gestora e ao(à) professor(a) mediador(a) divulgar o Edital deste Fes val no
âmbito da sua unidade escolar.

7 - DA INSCRIÇÃO E POSTAGEM
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7.1. A inscrição dos filmes que concorrerão à seleção do 5º Fes val de Curtas das Escolas Públicas do
Distrito Federal será realizada da seguinte maneira:

I - A ficha de inscrição deverá ser preenchida online, disponível no sí o da Secretaria de Estado da
Educação do Distrito Federal (www.educacao.df.gov.br/festcurtas/);

a - A equipe gestora da unidade escolar será responsável por orientar o preenchimento das fichas de
inscrição;

b – O(a) professor(a) mediador(a) e a equipe gestora da unidade escolar devem assinalar,
eletronicamente, o campo correspondente atestando para a Comissão Organizadora que estão de
posse de todas as autorizações e documentações solicitadas, bem como estão de acordo com todas as
regras estabelecidas no presente Edital;

c - É obrigatório o preenchimento de todos os campos na ficha de inscrição, composta também pela
ficha técnica do filme e pela Declaração de Posse das Documentações, devendo esta úl ma ser
atestada consoante art. 17, Inciso I, alínea b do Regulamento do Concurso, num primeiro momento e,
posteriormente, caso a produção lmica encontre-se entre as 15 (quinze) selecionadas, ser entregue
juntamente com as outras documentações exigidas no Edital e supracitado Regulamento;

d - É também de responsabilidade dos par cipantes OBRIGATORIAMENTE disponibilizar, na ficha de
inscrição online, o link do filme, bem como manter a sua integridade, possibilitando o acesso da
Comissão Organizadora.

II - O período de inscrição contar-se-á da data inicial de 16 de maio de 2019 até a data final de 19 de
julho de 2019;

III - A equipe de estudantes e o(a) professor(a) mediador(a) deverão definir, no momento da inscrição,
se a produção fílmica abordará tema livre ou específico;

IV - O link das produções lmicas, tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio, Educação
Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA) – 1º, 2º e 3º segmentos, deverá ser postado em
rede social de compar lhamento de vídeos, com uma resolução mínima de 720x480 e,
preferencialmente, HD 1920x1080, sendo de total responsabilidade dos par cipantes o procedimento
para postagem.

a - As produções lmicas postadas em rede social de compar lhamento de vídeos devem apresentar o
mesmo nome colocado na ficha de inscrição online.

V - A listagem com as produções lmicas inscritas e seus respec vos links, após análise do
cumprimento das formalidades pela Comissão Organizadora, será divulgada, preliminarmente, na data
de 26 de julho de 2019, e a divulgação final dar-se-á na data de 05 de agosto de 2019, todas no site
da SEEDF (www.educacao.df.gov.br/festcurtas/)

8 - DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS FILMES

8.1. Das produções lmicas inscritas, a Comissão Julgadora selecionará 15 (quinze) produções do
Ensino Fundamental - Anos Finais – (6º ao 9º Ano) e 15 (quinze) produções do Ensino Médio, Educação
Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA – 1º, 2º e 3º Segmentos).

8.1.1. A lista das produções lmicas selecionadas será divulgada no dia 28 de agosto de 2019, no site
oficial da SEEDF (www.educacao.df.gov.br/festcurtas/).

8.2 A par r da data da divulgação no site oficial da SEEDF serão disponibilizadas as 15 (quinze)
produções lmicas, de cada nível/modalidade, em rede social, com a finalidade de viabilizar a votação
da Categoria Melhor Filme pelo Júri Popular, conforme itens 10.2, 10.3 e 10.4. do Edital e art. 23 do
Regulamento do Concurso.

8.3. As equipes de estudantes, o(a) professor(a) mediador(a) e a equipe gestora da unidade escolar
das 15 (quinze) produções lmicas selecionadas, de cada nível/modalidade, serão responsáveis por
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disponibilizar os arquivos destas produções lmicas, juntamente com todas as licenças, autorizações,
direitos, atribuições de direitos, consen mentos e permissões consoante item 6.7, I, alíneas a e b, e
IV, e aos demais itens deste Edital e Art. 13, §§1ºe 4º do Regulamento do Concurso, naquilo que
couber, observando as datas estabelecidas no ANEXO ÚNICO.

8.3.1. Os arquivos das produções lmicas deverão ser iden ficados de acordo com a ficha de entrega
de documentação, disponível no site www.educacao.df.gov.br/festcurtas/.

8.3.2. Caso as equipes de estudantes, o(a) professor(a) mediador(a) e a equipe gestora da unidade
escolar de quaisquer das 15 (quinze) produções lmicas selecionadas, de acordo com
nível/modalidade, não disponibilize o arquivo e todas as licenças, autorizações, direitos, atribuições
de direitos, consen mentos e permissões, consoante estabelecido no item 8.3 do Edital e Art. 19, §3º
do Regulamento do Concurso, a produção será DESCLASSIFICADA.

8.3.3. Ocorrendo a desclassificação, consoante item 8.3.2 do Edital e Art. 19, §5º do Regulamento,
outra produção lmica será selecionada seguindo os mesmos critérios para avaliação, conforme itens
8.5 e 10 deste Edital e Arts. 18 e 22 do Regulamento do Concurso, devendo observar o período de
entrega das documentações conforme datas previstas no ANEXO ÚNICO.

8.4. As 15 (quinze) produções lmicas selecionadas, de cada nível/modalidade, serão exibidas no Cine
Brasília (EQS 106/107, Asa Sul, Brasília - DF), na programação do 52º Fes val de Brasília do Cinema
Brasileiro, conforme item 4.4 do Edital e Art. 8º do Regulamento do Concurso.

8.5. A seleção das 15 (quinze) produções lmicas, conforme nível e modalidade, obedecerão aos
seguintes critérios:

I - Criatividade (abordagem do tema, enredo e utilização da linguagem audiovisual);

II - Qualidade técnica (resultado final das imagens/sons captados);

III - Qualidade ar s ca das produções (seleção e ordenamento dos planos do filme; desempenho dos
atores do filme na representação de ações dramá cas; ideia básica que reúne os elementos da
narrativa do filme).

8.6. O resultado final dos filmes vencedores das 10 (dez) categorias será divulgado nos dias 16 e 17
de setembro de 2019, respec vamente, no Cine Brasília, e no site oficial da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal, após a exibição e, posteriormente, publicado no DODF, conforme
disposto no art. 28 do Regulamento do Concurso.

8.7. Havendo empate na votação, tanto da categoria “Melhor Filme pelo Júri Popular” quanto
das categorias previstas no item 10.1, serão concedidas premiações para todos os vencedores em
questão.

9 - DAS COMISSÕES

9.1. ORGANIZADORA

9.1.1. A Comissão Organizadora será composta por 8 (oito) membros da SEEDF.

9.1.2. A Comissão Organizadora não poderá ser cons tuída por parente(s) dos par cipantes até o
segundo grau, sob pena de desclassificação da equipe.

9.1.3. É de competência da Comissão Organizadora:

I - Estabelecer a programação do 5º Fes val de Curtas das Escolas Públicas do Distrito Federal, em
consonância com o 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no que couber;

II - Dar prosseguimento a todas as ações referentes à realização deste Fes val, à exceção da seleção
e julgamento das categorias especificadas no item 10.1 do Edital e Art. 22 do Regulamento do
Concurso;

III - Deliberar sobre os pedidos de esclarecimento, impugnação e recurso, no âmbito de sua atuação;
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III - Zelar pelo fiel cumprimento das disposições contidas neste Edital;

IV - Resolver os casos que, porventura, não constem no Edital.

9.1.4. A Comissão Organizadora responde pela presente Licitação, tendo o ato de nomeação publicado
no DODF nº 40 , de 26 de Fevereiro de 2019, seção II, p. 26 , por meio da OS nº 4 , de 21 de Fevereiro
de 2019 .

9.2. JULGADORA

9.2.1. A Comissão Julgadora oficial será cons tuída por cineastas, curadores, pesquisadores,
professores(as) e ar stas vinculados à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, à
Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal e a uma Ins tuição de Ensino Superior. Serão
indicadas para sua composição pessoas de reputação ilibada e reconhecimento na área da linguagem
audiovisual.

I - A Comissão Julgadora será composta por 5 (cinco) jurados(as), sendo três da SEEDF, um(a) da
SECULT e um(a) professor(a) de Cinema de uma Instituição de Ensino Superior;

II - A Comissão Julgadora não poderá ser cons tuída por parente(s) dos par cipantes até o segundo
grau, sob pena de desclassificação da equipe.

9.2.2. Aos membros da Comissão Julgadora caberá selecionar os 15 (quinze) filmes, tanto do Ensino
Fundamental quanto do Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA) –
1º, 2º e 3º segmentos, para posterior postagem em mídia social.

9.2.3. Caberá também aos membros da Comissão Julgadora avaliar, julgar os filmes inscritos e indicar
os premiados nas categorias dispostas no item 10.1, incisos I a VIII do Edital, de acordo com os
critérios estabelecidos neste Edital, EXCETO a Categoria Júri Popular que será indicada para
premiação por meio de voto popular através da página criada em mídia social.

9.2.4. A Comissão Julgadora responde pela análise das produções lmicas, seleção das 15 (quinze)
produções fílmicas conforme nível/modalidade consoante critérios estabelecidos no item 8.5 e incisos,
e avaliação das produções fílmicas segundo o item 10.1, ambos deste Edital, tendo o ato de nomeação
publicado no DODF nº 40, de 26 de Fevereiro de 2019, seção II, p.26, por meio da OS nº 3 de 21 de
Fevereiro de 2019.

9.2.5. As hipóteses de suspeição dos membros da Comissão Julgadora podem valer-se, para fins de
aferição de presunção de interesse direto ou indireto no julgamento das propostas, das situações
elencadas no art. 145 do Código de Processo Civil, no que couber.

10 - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO

10.1 A Comissão Julgadora seguirá os seguintes critérios para avaliação das categorias:

I - Melhor Montagem: ritmo, tempo da cena, montagem do filme;

II - Melhor Direção: direção de atores, direção de cena, criatividade;

III - Melhor Fotografia: enquadramento, cor do filme, posicionamento de câmera, composição,
iluminação;

IV - Melhor Roteiro: construção do personagem, estrutura dramá ca, construção de diálogos,
originalidade;

V - Melhor Ator: interpretação, dicção, construção do personagem, mise en scène;

VI - Melhor Atriz: interpretação, dicção, construção do personagem, mise en scène;

VII - Melhor Abordagem do tema: aquele que melhor contemplar o tema;

VIII - Melhor Filme pela Comissão Julgadora: o filme que melhor u lizou os princípios da linguagem
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audiovisual na narrativa apresentada.

IX – Melhor Desenho de Som: o filme que melhor apresentou boa equalização do áudio e trilhas
sonoras adequadas a narrativa apresentada;

10.2. O Júri Popular escolherá, por meio de enquete em mídia social, o Melhor Filme, dentre as 15
(quinze) produções lmicas selecionados pela Comissão Julgadora, correspondentes à
nível/modalidade respec va, que serão postados pela organização do Fes val, conforme prazo
estabelecido no Anexo Único.

I – Melhor Filme pelo Júri Popular: O filme mais votado pelo público em geral.

10.3. Os links dos filmes selecionados serão disponibilizados nessa mídia social, sendo feita a
divulgação da abertura da votação para o público em geral por meio do site da SEEDF, redes sociais e
demais meios de comunicação.

10.4. O público em geral (estudantes, professores(as), equipe gestora e comunidade escolar) terá
direito a um voto na categoria Júri Popular.

11 - DA EXIBIÇÃO E PREMIAÇÃO

11.1. As 15 (quinze) produções lmicas selecionadas do Ensino Médio, Educação Profissional e
Educação de Jovens e Adultos (EJA – 1º, 2º e 3º Segmentos) serão exibidos no Cine Brasília (EQS
106/107, Asa Sul, Brasília - DF) no dia 16 de setembro de 2019, no turno matutino.

11.2. As 15 (quinze) produções lmicas selecionadas do Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º
ano) serão exibidos no Cine Brasília (EQS 106/107, Asa Sul, Brasília - DF) no dia 17 de setembro 2019,
no turno matutino

11.3. O resultado Final com as produções lmicas vencedoras nas 10 (dez) categorias e a premiação
serão anunciadas como parte da programação do 52º Fes val de Brasília do Cinema Brasileiro, no
Cine Brasília, nos dias 16 e 17 de setembro de 2019 (mesmos dias da exibição), da seguinte maneira:

I - No dia 16 de setembro de 2019, no turno matu no, às 15 (quinze) produções lmicas selecionadas
do Ensino Médio Regular, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA – 1º, 2º e 3º
Segmentos);

II - No dia 17 de setembro de 2019, no turno matu no, às 15 (quinze) produções lmicas selecionadas
do Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano).

11.4. O 5º Fes val de Curtas das Escolas Públicas do Distrito Federal concederá 07 (sete) prêmios em
forma de troféus aos estudantes, nas seguintes categorias:

I - Melhor Montagem.

II - Melhor Direção.

III - Melhor Fotografia.

IV - Melhor Roteiro.

V - Melhor Ator.

VI - Melhor Atriz.

VII - Melhor Desenho de Som.

11.4.1. Na Categoria Melhor Filme pela Comissão Julgadora, será concedido 01 (um) troféu ao (à)
professor (a) mediador (a) e 01 (um) troféu para a Unidade Escolar.

11.4.2. Na Categoria Melhor Filme pelo Júri Popular, será concedido 01 (um) troféu ao (à) professor (a)
mediador (a) e 01 (um) troféu para a Unidade Escolar.

11.4.3. Na Categoria Melhor Abordagem do tema, será concedido 01 (um) troféu ao (à) professor
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(a) mediador (a) e 01 (um) troféu para a Unidade Escolar.

11.5. Após o anúncio no Cine Brasília (EQS 106/107, Asa Sul, Brasília - DF), o resultado final dos filmes
vencedores das 10 (dez) categorias será divulgado no site oficial da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal, nos dias 16 e 17 de setembro de 2019, conforme nível/modalidade e consoante as
categorias previstas no item 11.4 do Edital e no Art. 27 deste Regulamento do Concurso, e,
posteriormente, publicado no DODF.

11.6. O deslocamento dos estudantes para a exibição das 15 (quinze) produções lmicas nos dias 16 e
17 de setembro de 2019, conforme nível/modalidade, ficará sob a responsabilidade da unidade
escolar.

12 - DOS RECURSOS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES.

12.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este concurso deverão ser enviados a Comissão
Organizadora, até três dias úteis anteriores à data fixada para encerramento das inscrições.

12.2. As impugnações aos termos do edital deverão respeitar os pressupostos con dos no art. 41 e §§
da Lei nº 8.666/93, naquilo que couber.

12.3. O prazo para impugnação aos termos do edital será de 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada
para o anúncio da lista preliminar dos filmes inscritos, conforme as fases estabelecidas no ANEXO
ÚNICO e nas disposições con das neste Edital e Regulamento do Concurso, podendo ser apresentada
por qualquer cidadão e candidatos.

12.3.1. A Administração deve julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.

12.3.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o
licitante que não o fizer até o segundo dia ú l que anteceder o anúncio preliminar dos filmes inscritos,
respec vamente, conforme as fases estabelecidas no Anexo Único e nas disposições con das neste
Edital e neste Regulamento do Concurso.

12.3.3. A impugnação feita tempes vamente pelo licitante não o impedirá de par cipar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

12.3.4. A inabilitação do candidato importa preclusão do seu direito de par cipar das fases
subsequentes.

12.4. Da divulgação preliminar das produções lmicas inscritas e das produções lmicas
selecionadas, caberá a interposição de Recurso, respec vamente, à Comissão Organizadora, se

verem sido aceitas inscrições de produções lmicas que não atendam alguma exigência do presente
Edital e do seu Regulamento, e à Comissão Julgadora, contra a decisão que selecionar produção

lmica apresentada que não contemple os critérios previstos neste certame, bem como sobre o
resultado final do Concurso.

12.5. Declarado(a) o(a) vencedor(a), qualquer pessoa poderá manifestar sua intenção de recurso sobre
o resultado do concurso.

12.6. O(A) recorrente deverá manifestar no momento da premiação, sua intenção de recorrer e deverá
registrar, por escrito, as razões do recurso, conforme prazo disposto no item 12.10 do Edital e Art. 39
do Regulamento do Concurso, ficando o(a) par cipante vencedor(a), desde logo, in mado para,
querendo, apresentar contrarrazões, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do(a)
recorrente.

12.7. A falta de manifestação imediata e motivada importará na decadência desse direito.

12.8. O recurso será acolhido e decidido pelas Comissões Organizadora e Julgadora deste concurso,
consoante suas respectivas competências.

12.9. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insusce veis de
aproveitamento.
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aproveitamento.

12.10. Os Recursos deverão respeitar o prazo estabelecido no Art. 109, I, b e § 5º c/c com Art. 40, XV,
da Lei Geral de Licitações, qual seja 5 (cinco) dias úteis a contar da divulgação dos filmes
selecionados no site da SEEDF e da divulgação do resultado dos vencedores nas datas estabelecidas
para exibição e premiação – 16 e 17 de setembro de 2019.

12.10.1. Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que tenha havido a publicização da lista
preliminar de filmes inscritos e da lista preliminar de filmes selecionados no site da SEEDF
(www.educacao.df.gov.br/festcurtas/) de acordo com as datas previstas no Anexo Único.

12.11. Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos poderão ser impetrados via Protocolo
na sede II da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (607 norte) ou por via eletrônica
através do e - m a i l festivaldecurtas@edu.se.df.gov.br (modelo disponível em
www.educacao.df.gov.br/festcurtas/).

12.12. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogar
a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
per nente e suficiente para jus ficar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de o cio ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, respeitadas as
disposições contidas no art. 49 e §§ da Lei nº 8.666/93.

12.13. As decisões sobre Recursos, Impugnações, bem como os esclarecimentos, serão divulgados
pela Comissão Organizadora a todos os interessados no sítio www.educacao.df.gov.br/festcurtas/.

13 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

13.1. A inscrição implica na prévia e integral concordância, por parte dos(das) par cipantes, com as
normas deste regulamento, assim como os termos e condições do concurso.

13.2. Antes da realização inscrição online, a equipe, o(a) professor(a) mediador(a) e a unidade escolar,
representada pela equipe gestora, serão responsáveis por obter todas as licenças, autorizações,
direitos, atribuições de direitos, consen mentos e permissões à produção, inscrição e divulgação do
filme, previstos neste regulamento.

13.3. Os(As) estudantes par cipantes, menores de 18 anos, deverão obter dos pais e/ou responsáveis
as seguintes autorizações: direito de uso de imagem, caso atuem no filme e autorização de
par cipação no Fes val, juntamente, com documento oficial que comprove a condição de
representante legal do menor (documentos disponíveis no link www.educacao.df.gov.br/festcurtas/).

13.4. As licenças, autorizações, direitos, atribuições de direitos, consen mentos e permissões à
produção deverão ser arquivadas na unidade escolar e disponibilizadas para a Comissão Organizadora
do Fes val, caso o filme dessa unidade escolar esteja entre um dos 15 (quinze) filmes selecionados
pela Comissão Julgadora, conforme regras estabelecidas neste Edital.

13.5. O início do prazo para as inscrições contar-se-á 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação do
presente Edital no Diário Oficial do Distrito Federal, consoante art. 22, §4º da Lei nº 8.666/93, sem
inviabilizar, contudo, que as produções fílmicas sejam produzidas.

13.6. A contagem dos prazos, em geral, a exceção daqueles previstos neste Edital, dar-se-á a
consoante as disposições con das no art. 110 da Lei nº 8.666/93, qual seja excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos.

13.7. Ao enviar o link do filme no ato do preenchimento da ficha de inscrição online, consoante este
Edital, a equipe par cipante cede os direitos patrimoniais à ele rela vos, sem fins lucra vos à
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e à Secretaria de Estado de Cultura do Distrito
Federal.

13.8. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Cultura do
Distrito Federal terão o direito de usar, no todo ou em parte, o material de vídeo em quaisquer tipos de
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mídia, com fins ins tucionais bem como para divulgação, cedendo os autores da obra todos e
quaisquer direitos.

13.8.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insusce vel de privilégio, a
cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informação per nentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte sico de
qualquer natureza e aplicação da obra.

13.9. Os filmes premiados nas 10 (dez) categorias, de cada nível/modalidade, além da divulgação
prevista no item 11.5 do Edital e Art. 28 do Regulamento, serão postados, posteriormente ao evento,
na página do CANAL E no Youtube.

13.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Festival.

13.11. Constam deste Edital o cronograma do processo seletivo (Anexo Único), bem como os seguintes
documentos publicizados no site www.educacao.df.gov.br/festcurtas/: Regulamento, o processo de
seleção, a ficha de inscrição, ficha técnica do filme, declaração de posse das documentações, ficha de
entrega da documentação, autorização de par cipação de imagem – menores de idade, autorização de
par cipação de imagem – maiores de idade, autorização de imagem e som do filme – menores de
idade, autorização de imagem e som do filme – maiores de idade, recursos e impugnações, Publicação
das Comissões Organizadora e Julgadora - Comissão Especial de Licitação.

13.12. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à
Corrupção, pelo telefone 0800-6449060.

13.13. As dúvidas serão esclarecidas pelo telefone (61) 3901-6917 ou por e-mail:
festivaldecurtas@edu.se.df.gov.br

RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE

Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal

 

ANEXO ÚNICO

 

 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

1 Início das inscrições 16/05

2
Transcurso do prazo para inscrição e postagem do link do filme em Rede
Social de compartilhamento de vídeos

16/05 a 19/07

3 Encerramento das inscrições 19/07

4

Análise da ficha de inscrição online, da declaração online do (a)
professor (a) mediador (a) e da equipe gestora da unidade escolar frente
à posse das licenças, autorizações, direitos, atribuições de direitos,
consentimentos e permissões e checagem do link do filme pela Comissão

22/07 a 25/07
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Organizadora

5 Divulgação preliminar dos filmes inscritos no site da SEDF 26/07

6 Prazo para recurso frente as produções fílmicas inscritas 29/07 a 02/08

7 Divulgação final dos filmes inscritos no site da SEEDF 05/08

8
Análise das produções lmicas inscritas e seleção das 15 (quinze), de
cada nível e/ou modalidade, pela Comissão Julgadora

06/08 a 15/08

9
Divulgação preliminar da lista das 15 (quinze) produções lmicas
selecionadas, por nível e/ou modalidade

16/08

10 Prazo para recurso frente as produções fílmicas selecionadas 19/08 a 23/08

11
Divulgação final das 15 (quinze) produções lmicas selecionadas no site
da SEEDF

26/08

12

Entrega das licenças, autorizações, direitos, atribuições de direitos,
consen mentos e permissões e do arquivo do filme referente às 15
(quinze) produções lmicas selecionadas, por nível e/ou modalidade,
para a Comissão Organizadora na Gerência de Produção e Difusão de
Mídias Pedagógicas/ CANAL E, sito à SIA SAPS – Setor de Áreas Públicas
– Lote E, Unidade III da SEEDF

27/08 a 29/08

13

Entrega das licenças, autorizações, direitos, atribuições de direitos,
consen mentos e permissões e do arquivo do filme referente às 15
(quinze) produções lmicas selecionadas, por nível e/ou modalidade,
para a Comissão Organizadora na Gerência de Produção e Difusão de
Mídias Pedagógicas/ CANAL E, sito à SIA SAPS – Setor de Áreas Públicas
– Lote E, Unidade III da SEEDF dos NOVOS FILMES CONVOCADOS CASO
HAJA ALGUMA DESCLASSIFICAÇÃO, conforme previsão neste Edital

 

30/08 a 03/09

14
Enquete – Rede Social – Categoria Melhor Filme pelo Júri Popular

Análise e julgamento das 10 (dez) categorias pela Comissão Julgadora
04/09 a 13/09

15
Exibição dos Filmes do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Solenidade
de premiação, no turno matutino

17/09

16
Exibição dos Filmes do Ensino Médio, Educação Profissional e Educação
de Jovens e Adultos (EJA – 1º, 2º e 3º segmentos) e Solenidade de
premiação, no turno matutino

 

16/09

Edital 12, de 21 de Março de 2019 (19876009)         SEI 00080-00032577/2018-20 / pg. 12



17 Homenagem à Ghisa Pôrto 16/09 e 17/09

 

   

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE - Matr.
02423650, Secretário(a) de Estado de Educação do Distrito Federal, em 21/03/2019, às 15:37,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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