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PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
Seleção das Produções fílmicas 

1) Análise preliminar das inscrições Verificação do preenchimento dos campos da inscrição e 

dos conteúdos. 
2) Análise da composição da Equipe e da Declaração 

de posse das licenças, autorizações, direitos, 

atribuições de direitos, consentimentos e permissões 

emitida pelo(a) professor(a) mediador (a) e Direção 

da Unidade Escolar  

Verificação do preenchimento e assinaturas 

3) Análise dos links das produções fílmicas em Rede 

Social de Compartilhamento de vídeos e Análise do 

tempo de duração (até 5 minutos)  

Verificação 

Verificação dos links e da sua integridade, consoante itens 

7.1, I, d e IV e 6.5 do Edital, respectivamente. 4 

4) Análise do INEDITISMO da produção fílmica 

neste Festival 

Verificação, inclusive com o auxílio da internet, em 

observância ao item 6.6 

5) Análise da classificação da faixa etária  Verificar a classificação conforme o item 6.8 

do edital  

6) Análise do enquadramento da produção 

fílmica no tema específico, quando este for a 

opção  

Verificação consoante itens 6.1, II e 7.1, III 

7) Seleção das 15 (quinze) produções fílmicas, 

por nível e modalidade, pela Comissão 

Julgadora dentre todas as produções inscritas  

Verificação dos critérios conforme item 8.5 

8) Análise das licenças, autorizações, direitos, 

atribuições de direitos, consentimentos e 

permissões das 15 (quinze) produções fílmicas 

selecionadas, por nível e modalidade, entregues 

na sede da Gerência de Produção e Difusão de 

Mídias Pedagógicas/ CANAL E  

Verificação do preenchimento e assinatura 

9) Julgamento técnico e artístico pelos critérios 

de avaliação e seleção dos filmes premiados 

entre as 15 (quinze) produções fílmicas 

selecionadas  

 

Julgamento e seleção dos filmes consoante item 

10.1 do Edital 
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