
Termos do Regulamento do Festival de Vídeos PP É MAIS LEGAL 

  

Considerando que:  

I - O Festival de Vídeos PP É MAIS LEGAL é um festival de vídeos de até 60 (sessenta)  segundos,  cuja  

a  intenção  é  disseminar  a  cultura  e  a  arte  tecnológica  no  ambiente acadêmico, com o intuito 

da interação do aluno com a prática. 

II  -    No  site  da  UNICEP,  os  interessados  têm  acesso  aos  Termos  de  Uso  e  Serviço  e  ao  

Regulamento  do  Festival de Vídeos PP É MAIS LEGAL.  Após  a  aceitação  dos termos e condições 

de ambos os regulamentos, os interessados estarão  aptos à inscrição, que é formalizada com o 

preenchimento da ficha de inscrição  e o envio, via email, da Ficha de Inscrição e dos arquivos dos 

vídeos;  

III -  Os alunos participantes têm responsabilidade legal sobre as informações  prestadas e os vídeos - 

contendo imagens, sons ou qualquer outro conteúdo -  enviados por eles, de sua autoria ou sob sua 

responsabilidade legal;  

IV - O Festival de Vídeos PP É MAIS LEGAL é organizado e coordenado pela Agência Escola,  ao  qual  

competem  todas  as  escolhas  criativas e administrativas do Festival e dos serviços e eventos 

relacionados;  

V - O trabalho da comissão organizadora é selecionar, organizar e avaliar os  vídeos enviados, sob 

seus próprios critérios artísticos;  

  

Aceitação dos Termos de Uso e Serviço 

 

Com  o  ato  de  inscrição  no  Festival de Vídeos PP É MAIS LEGAL o  aluno  aceita  automaticamente 

os presentes Termos de participação deste concurso.  O aluno declara-se  plenamente  capaz  de  

aceitar  os  Termos  de  participação,  sendo aluno legalmente matriculado no semestre vigente.  

  

1. Aceitação do Regulamento do Festival de Vídeos PP É MAIS LEGAL 

Ao se inscrever e enviar filmes para o Festival de Vídeos PP É MAIS LEGAL,  o  aluno  aceita  

automaticamente  o  Regulamento  do  Festival de Vídeos PP É MAIS LEGAL (ver Anexo abaixo).  

O  aluno  declara-se  plenamente  capaz  de  aceitar  o  Regulamento  do  Festival de Vídeos PP É 

MAIS LEGAL, sendo aluno legalmente matriculado no semestre vigente. A  organização  do  Festival 

de Vídeos PP É MAIS LEGAL poderá  alterar  e  atualizar  o  Regulamento  a  qualquer  momento,  

sem  aviso  prévio,  sendo  sempre  responsabilidade do aluno verificar a versão enviada do vídeo.  

  



2. Sobre o Festival de Vídeos PP É MAIS LEGAL  

O Festival de Vídeos PP É MAIS LEGAL oferece prêmios por meio de concurso de vídeos  com  

processos  de  seleção  próprios.  Os  três  melhores  vídeos  escolhidos  pela  comissão  organizadora  

serão  premiados com valores em dinheiro (R$500,00 para o primeiro lugar; R$300,00 para o 

segundo lugar e R$200,00 para o terceiro lugar). O vídeo selecionado em primeiro lugar será 

divulgado nas redes sociais da UNICEP. 

O  Festival de Vídeos PP É MAIS LEGAL pode  unilateralmente  recusar  a  aceitação  de vídeos  bem  

como  retirar  do  ar  qualquer  vídeo,  a  qualquer  tempo,  que  não respeite os direitos autorais, o 

Código Penal Brasileiro e a legislação vigente.  

  

3. Responsabilidade do aluno  

Ao enviar um vídeo para o Festival de Vídeos PP É MAIS LEGAL, através do email 

ppehmaislegal@gmail.com,  o  aluno  declara  expressamente  e  garante  ser  proprietário  ou 

possuidor de todos os direitos e licenças necessários para a exibição do vídeo, incluindo - mas não se 

limitando a:  

Direitos de uso de imagem e som de pessoas, lugares ou coisas que apareçam no vídeo;  

a) Direitos de músicas usadas como trilha sonora ou incidental no vídeo;  

b) Direito de textos que apareçam no vídeo;  

c) Direito de roteiro do vídeo, direito ou licença de textos que tenham servido de inspiração para o 

vídeo;  

d) Direito de imagens de arquivo que apareçam no vídeo;  

e) Direito de patentes ou licença para uso de informações de terceiros;  

f) Ou quaisquer outros direitos autorais que possam impedir ou violar a exibição comercial ou não 

comercial do vídeo.   

  

O aluno se compromete a:   

a) Não enviar nenhum vídeo contendo imagens ou sons vulgares, difamatórios, preconceituosos, 

pornográficos ou que desrespeitem o Código Penal Brasileiro e a legislação vigente;  

b) Não violar a privacidade de terceiros nem desrespeitar terceiros racial, ética, profissionalmente 

ou de qualquer outra forma.  

c)  Não  copiar  ou  arquivar  os  vídeos  de  outros  alunos  do  serviço  sem autorização de seus 

titulares.  

  



3.1. Indenização  

O aluno concorda em isentar a Unicep - Centro Universitário Central Paulista e as demais pessoas 

físicas envolvidas no oferecimento do serviço, bem como seus  parceiros,  clientes  e  

patrocinadores,  de  quaisquer  perdas  e  danos advindos do desrespeito dos Termos de Uso e 

Serviço e do Regulamento do Festival de Vídeos PP É MAIS LEGAL, ou de perdas e danos decorridas 

de qualquer tipo de violação legal gerada pelo(s) vídeo(s) enviado(s).  

4. Tolerância  

A  tolerância  em  relação  às  disposições  dos  Termos  de  Uso  e  Serviço  e  do Regulamento  do  

Festival de Vídeos PP É MAIS LEGAL  não  constituirá  precedente  para desrespeito do aqui 

acordado.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexo  

Regulamento do Festival de Vídeos PP É MAIS LEGAL 

  

  

1. QUEM PODE PARTICIPAR  

1.1.  Podem  participar  do  Festival de Vídeos PP É MAIS LEGAL os estudantes do curso de 

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda da UNICEP que estejam legalmente matriculados no 

semestre vigente.  Serão aceitos grupos com o mínimo 3 (três) integrantes e com o máximo 6 (seis) 

participantes. 

  

2. FORMATO DOS VÍDEOS  

2.1.  Os vídeos poderão ser realizados em qualquer tipo de equipamento que produza  imagens  em  

movimento:  câmera  de  vídeo,  câmera  de  foto  digital (sequências de fotos), câmera de celular, 

animação feita no computador etc.  

2.2.  O formato  de  arquivo  aceito  para  o  envio  dos  vídeos  é o  .mp4  

2.3.  O tamanho máximo do arquivo a ser enviado é de 100 Megabytes.   

  

3. DURAÇÃO DOS VÍDEOS  

3.1.  Os  vídeos  deverão  ter  no  mínimo  30 (trinta)  segundos  e  no  máximo  60 (sessenta) 

segundos de duração.  

 

4. TEMA  

4.1.  Os vídeos produzidos pelos alunos do curso de Publicidade e Propaganda da UNICEP deverão 

ter como tema a XIII Corrida UNICEP. O intuito dos filmes publicitários deverá ser divulgar a 

realização do evento e criar o interesse na comunidade são-carlense na participação do mesmo.  

 

5. INSCRIÇÃO 

5.1 – Os estudantes do curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda deverão preencher 

a Ficha de Inscrição encontrada no site da UNICEP e enviá-la junto do vídeo para o email 

ppehmaislegal@gmail.com até o dia 17 de maio de 2018 às 23h59 (Horário de Brasília). 

 

mailto:ppehmaislegal@gmail.com


6. CALENDÁRIO 

6.1.  Inscrições: até o dia 17 de maio de 2018. 

6.2.  Divulgação dos premiados: 21 de maio de 2018, a partir das 19 horas, na Sala do Júri.   

  

7. PREMIAÇÃO  

7.1.  Os  três  melhores  vídeos  escolhidos  pela  comissão  organizadora  serão  premiados com 

valores em dinheiro (R$500,00 para o primeiro lugar; R$300,00 para o segundo lugar e R$200,00 

para o terceiro lugar).  

7.2.  O vídeo selecionado em primeiro lugar será utilizado para divulgação da Corrida UNICEP nas 

redes sociais da Universidade. 

 

8. CESSÃO DE DIREITOS PARA PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL DOS VÍDEOS  

8.1.  O autor / realizador ou titular do vídeo cede a título gratuito ao Festival de Vídeos PP É MAIS 

LEGAL e à Unicep - Centro Universitário Central Paulista todos os direitos de seu(s) vídeo(s) enviados 

ao Festival, pelo prazo de 5 (cinco) anos, prorrogáveis  automaticamente  por  igual  período,  

sucessivamente,  para  sua veiculação e difusão cultural nas seguintes modalidades:  

  

a)  A  veiculação  ou  exibição  nos perfis da UNICEP em redes sociais tais como Facebook, Instagram, 

Twitter, entre outras que possam vir a ser criadas. 

b) A veiculação ou exibição no site da UNICEP. 

c) Para a confecção de catálogos do Festival de Vídeos PP É MAIS LEGAL em DVD - ou formatos que 

venham a substituí-lo - para divulgação e difusão cultural sem fins lucrativos.  

d) Para promoção do Festival de Vídeos PP É MAIS LEGAL no próprio site da UNICEP e em canais de 

Portais ou sites de internet parceiros da Instituição.  

e)  Promoção  do  Festival de Vídeos PP É MAIS LEGAL em  TVs  ou  outras  mídias  que tenham 

acordo de parceria com a UNICEP  

f)  No  site  (ou  em  formato  DVD)  em  atividades  relacionadas  a  educação Divulgadas pela 

UNICEP.  

g) A  veiculação  ou  exibição  em  programas  jornalísticos  em  qualquer  tipo  de mídia,  na  íntegra  

ou  em  parte,  para  a  divulgação  do  Festival de Vídeos PP É MAIS LEGAL. 

h) A veiculação, exibição ou divulgação em centros culturais, museus e demais estabelecimentos 

culturais sem fins lucrativos, dentro e fora do Brasil.  

 


