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SÃO LÉO EM CINE 

II Festival de Vídeo Estudantil 
São Leopoldo 

 

Edital 2016 

 

1 – O EVENTO:  

O “SÃO LÉO EM CINE - II Festival de Vídeo Estudantil” de São Leopoldo/RS 

objetiva compreender as relações existentes entre a didática e as produções 

audiovisuais nas múltiplas áreas do conhecimento, oportunizando a construção de 

curtas-metragens como um recurso capaz de instigar, estimular e ampliar várias 

aprendizagens e vivências do cotidiano escolar e para além dele. 

É uma iniciativa da Prefeitura Municipal de São Leopoldo e Secretaria Municipal 

de Educação (SMED) em parceria com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), 

através do curso de Cinema e Audiovisual, que desenvolve o projeto de extensão 

"Oficina de Produção Audiovisual nas escolas"  com o propósito de motivar a produção 

de curta-metragem visando a leitura de diversos gêneros textuais e, também, como 

atividade pedagógica vinculadas ao currículo escolar. 

2 – JUSTIFICATIVA:  

A produção de vídeo é uma realidade da sociedade atual, porém, ainda está 

longe do dia a dia das escolas no Brasil. Lentas mudanças ocorrem em algumas 

instituições de ensino, aonde a produção de vídeo chega trazida pelos alunos e 

alguns bravos professores que desejam realizar algumas mudanças em seus projetos 

pedagógicos, principalmente para que o aluno tenha prazer em aprender, tirando o 

foco unicamente dos conteúdos.  

Sabemos que a Escola enfrenta o desafio de lidar com jovens cuja autoestima 

é baixa, condição socioeconômica precária e com a exclusão causada pela falta de 

possibilidades desses jovens de viverem experiências de inserção na sociedade 

digital e tecnológica. Por outro lado, esta mesma sociedade exige também habilidades 

de socialização, de criação, de ideias originais. Sendo assim, faz-se necessário um                                                     
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trabalho pedagógico que dê conta do emprego criativo das tecnologias e mídias 

sociais para que o jovem possa vir a construir sua identidade, perceber-se como 

sujeito de seu fazer.  

A produção de vídeo contribui de forma positiva para que o aluno possa 

desempenhar papéis que falem do seu dia a dia, de quanta coisa bela existe em suas 

vidas e de como é possível ser feliz aprendendo. Para isso, é preciso juntar o 

cotidiano, a vida e a arte. O cinema é isto: um recorte de uma realidade idealizada, 

mediada pela tecnologia.  

3 – CATEGORIAS DOS VÍDEOS:  

Podem ser inscritos trabalhos nas categorias: 

 Vídeo de Ficção (ação, romance, suspense, musical, aventura, 

comédia, drama, telejornal, documentário, adaptação literária, etc); 

 Vídeo de Animação;  

 Vídeo com acessibilidade. (Um vídeo com acessibilidade possui 

legenda, audiodescrição e intérprete de Libras para ser acessível às 

pessoas com deficiências auditivas e/ou visuais).  

4 – INSCRIÇÕES:  

Para participar do festival, acesse o site do São Léo em Cine 

www.saoleoemcine.wordpress.com e preencha o formulário que se encontra no Menu 

“Inscrições”. O período de inscrição será de 23 de maio a 30 de junho de 2016. 

5 – PARTICIPANTES:  

Participam do Festival as escolas públicas municipais de São Leopoldo da 

Educação Infantil a Educação de Jovens e Adultos. Os vídeos produzidos pelos 

alunos devem ter a orientação de, no mínimo, um professor responsável (professor da 

turma, orientador, coordenador pedagógico, professor do projeto, etc). 
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6 – FORMAÇÃO:  

6.1 – PARA PROFESSORES  

Os professores interessados em produzir um filme para o festival serão 

convidados pela SMED a participar da formação presencial com carga horária total de 

20h, ministrada pelos próprios colegas da rede municipal (ver Folder da formação no 

ANEXO 1 desse Edital). Também serão convidados para outras formações que 

surgirem ofertadas pela UFPel, Unisinos e equipe do São Léo em Cine.  

Se a escola deseja receber orientações da UFPel ou oficinas específicas 

(online), tanto para alunos quanto para professores, deverá eleger um professor 

responsável para ser o contato direto entre escola e universidade, ou seja, com os 

bolsistas do curso de Cinema e Audiovisual da UFPel.  

Esse professor responsável enviará seus dados para o email do São Léo em 

Cine (nome completo, telefone e e-mail pessoal) para repassarmos aos bolsistas do 

curso de Cinema que também farão contato com esse professor para saber se a 

escola necessita de algum auxílio específico para a sua produção audiovisual.  

Os professores e alunos que participarem de alguma formação presencial ou 

online receberão da respectiva Secretaria de Educação ou Universidade Federal de 

Pelotas o certificado correspondente a oficina frequentada.  

6.2 – PARA ALUNOS  

Serão realizadas oficinas presenciais que devem ser previamente agendadas 

com os coordenadores do festival, Eliane Candido e Cleonir Duwe, ou aulas a 

distância com os bolsistas da UFPel, através do professor responsável de cada 

escola, conforme citado no item anterior.  

Nesses encontros, além da parte teórica, os estudantes poderão desenvolver a 

prática de roteiro, produção, direção, direção de arte, gravação e edição dentro de 

seus projetos. Os alunos podem acessar o site do festival 

www.saoleoemcine.wordpress.com para fazerem uso dos diversos materiais 

disponíveis, bem como assistir os curtas-metragens produzidos em 2015. 

http://www.saoleoemcine.wordpress.com/
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6.3 – OFICINAS, ATENDIMENTO E FORMAÇÃO ON-LINE  

Além dos momentos presenciais e a distância abrangidos pelas oficinas, as 

orientações aos envolvidos no festival acontecerão pessoalmente com os 

coordenadores do festival na SMED ou via internet nos seguintes endereços:  

a) E-mail: saoleoemcine@gmail.com 

b) Site: www.saoleoemcine.wordpress.com 

c) Atendimento via rede social Facebook: facebook.com/saoleoemcine 

d) Via grupo no Whatsapp do São Léo em Cine. 

7 – DATAS:  

 ATIVIDADES PERÍODO 

1 Inscrição para formação (professores). De 15 a 25 de abril. 

2 
Formação com oficinas presenciais 

(professores). 

Dias 25, 26 e 28 de abril no 
turno da noite. 

3 Palestra com Josias Pereira. 

Dia 05 de maio (no turno da 
tarde para os alunos e a noite 

para os professores). 

4 

 

Inscrição das escolas ou professores para 
participarem do Festival. 

 

De 23 de maio a 30 de junho. 

5 
Envio ou entrega do vídeo, sinopse e 

banner. 
Até dia 02 de setembro. 

6 

 

Escolha dos cinco vídeos indicados em 
cada categoria pelo Júri Técnico. 

 

De 12 a 23 de setembro. 

7 
Exibição no Cinesystem Cinemas de 

TODOS os curtas produzidos. 

Dias 05 e 06 de outubro no 
turno da manhã. 

8 

 

Exibição dos filmes nas Escolas e Votação 
Online no site do São Léo em Cine. 

 

De 07 a 21 de outubro. 

9 
Evento de premiação na Sociedade Orpheu 

e entrega do Troféu Imigrante. 
26 de outubro a noite. 

 

mailto:saoleoemcine@gmail.com
mailto:saoleoemcine@gmail.com
http://www.facebook.com/saoleoemcine
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8 – SOBRE OS VÍDEOS:  

8.1 – TEMPO DE DURAÇÃO  

Todo trabalho de ficção live-action1 deverá ter o tempo mínimo de 2 (dois) 

minutos e máximo de 10 (dez) minutos, incluindo o tempo destinado para abertura 

e créditos. Os trabalhos de animação não possuem tempo mínimo.  

8.2 – FORMATO  

O vídeo poderá ser captado com qualquer equipamento (celular, máquina 

fotográfica, webcam, filmadora profissional ou amadora, etc.) desde que respeite o 

formato e as mídias a seguir. Enviar para equipe organizadora da SMED uma cópia 

executável em DVD ou CD (mídias) ou mandar o vídeo para o email do Festival, nos 

seguintes formatos de arquivo: AVI, MPEG4, WMV ou MP4.   

8.3 – BANNER e SINOPSE 

         Banner: 80cm de largura por 120cm de altura. 

         Sinopse: No máximo 500 caracteres, sem contar os espaços.                                                                                                                         
 

Cada escola participante ficará responsável pela confecção e impressão do 

banner do seu curta-metragem para exposição no cinema e no evento de premiação.  

 8.4 – FICHA TÉCNICA  

No site www.saoleoemcine.wordpress.com no Menu Inscrições, logo abaixo do 

EDITAL 2016, encontrará a Ficha Técnica para download (ANEXO 2 desse edital).   

Você precisa fazer o download da ficha, preenche-la com os dados técnicos do 

curta-metragem e com o nome completo dos alunos e professores envolvidos (sem 

abreviações e legíveis para a emissão dos certificados). A ficha está disponível no site 

como documento do Word para facilitar a edição da mesma. 

 

                                                             
1 Live-action é um termo utilizado no cinema, teatro e televisão para definir os trabalhos que são 

realizados por atores reais, ao contrário das animações.  
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Ela deve ser entregue na SMED junto com o DVD ou CD (se vocês optarem 

por entregá-lo nessas mídias) ou para o email do São Léo em Cine juntamente com o 

vídeo caso optem por fazer a entrega por email. 

Não serão aceitas inscrições cuja ficha não esteja devidamente assinada e 

preenchida pelo professor responsável. Caso seja necessário realizar alguma 

alteração na ficha após sua entrega, entrar em contato com os coordenadores do 

festival via email ou pelo grupo no whatsapp.  

8.5 – AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ  

Para garantir a exibição do vídeo no festival, na escola, Youtube, Site ou 

qualquer outro veículo de comunicação é imprescindível que todos os participantes do 

curta-metragem (que aparecem no vídeo) tenham a autorização de uso de imagem e 

voz. 

 Este é um direito garantido pelos chamados direitos da personalidade. São 

aqueles que garantem a todo indivíduo o controle do uso de seu corpo, nome, 

imagem, aparência ou quaisquer outros aspectos constitutivos de sua identidade. São 

irrenunciáveis e intransmissíveis. (DIREITOS, 2013)  

Estas autorizações NÃO devem ser entregues na SMED, ficando sob 

responsabilidade da escola e/ou do professor responsável pelo filme de arquivá-las 

em local seguro.  

Nos ANEXOS 3 e 4 deste edital encontra-se dois tipos de termo de cessão de 

direitos de uso de imagem e voz: um para menores de idade (que deve ser assinado 

pelos pais ou responsáveis) e outro para maiores de idade (assinado pelo próprio 

adulto).  

8.6 – ENTREGA DO MATERIAL  

Se optarem pela entrega do vídeo em mídia (DVD ou CD), favor colocar a 

mídia do filme e sua ficha técnica dentro de um envelope identificado. Na 

identificação, devem constar os seguintes dados: o nome do festival “SÃO LÉO EM 

CINE - II FESTIVAL DE VÍDEO ESTUDANTIL”, nome da escola, nome do professor 

responsável e o nome do curta-metragem. Os mesmos dados de identificação devem  
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ser colocados no banner do filme. O material deverá ser entregue no Setor 

Pedagógico da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Praça Tiradentes, 119. 

Centro – São Leopoldo - RS, aos cuidados de Eliane Candido e/ou Cleonir Duwe.  

8.7 – RECEBIMENTO DO MATERIAL  

Fica a cargo de cada escola ou professor garantir que a coordenação do 

festival recebeu o material. Sendo assim, a coordenação não se responsabilizará por 

perda, danos ou extravio do material que for entregue em outro local ou setor. 

Recomendamos enviar um email para saoleoemcine@gmail.com informando que o 

vídeo foi entregue para a pessoa tal, caso os coordenadores não se encontram 

presentes no Setor Pedagógico da SMED. 

8.8 – DATA DE ENTREGA  

O prazo máximo para a entrega do filme e banner é até 02 de setembro.   

9 – SELEÇÃO:  

Até a data final de inscrição no festival (30 de junho) não haverá limite de 

vídeos por escola. Após essa data e, constatado uma quantidade excessiva de vídeos 

inscritos, a coordenação do festival limitará para apenas 1 (um) vídeo por escola.  

Caso isso aconteça, a escola poderá fazer um processo de seleção interna 

(votação) com seus alunos para eleger o filme que participará do São Léo em Cine. 

Dessa forma estarão estimulando a autoavaliação e criticidade dos alunos envolvidos 

nos curtas, bem como valerem-se da apreciação e opinião dos demais colegas da 

escola (de preferência fazer a exibição e votação para as séries finais). 

Nesse processo seletivo instigue-os a escolherem o filme que apresenta 

melhor imagem, melhor som, fotografia, desempenho dos atores, efeitos sonoros ou 

visuais, figurinos, melhor história ou roteiro, observando início, meio e fim, etc. 

 

mailto:saoleoemcine@gmail.com
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10 – EXIBIÇÃO E VOTAÇÃO:  

TODOS os curtas-metragens que participarem do festival serão exibidos no 

CINESYSTEM CINEMAS do Bourbon Shopping de São Leopoldo, nos dias 05 e 06 

de outubro de 2016. Horário de chegada ao cinema às 8:30h para compra de pipocas 

e afins, para entrevistas, fotos junto aos banners, etc. O início e término da exibição 

dos filmes está previsto das 9:30h às 11:30h, aproximadamente. 

Após a exibição dos filmes no cinema, todas as escolas municipais de São 

Leopoldo (participantes ou não do São Léo em Cine) serão convidadas para exibirem 

os filmes na própria instituição para conhecerem as produções audiovisuais dos 

colegas da rede e para fazerem uso pedagógico dos mesmos em suas aulas. 

Posteriormente, seus alunos e professores poderão participar da votação. 

Teremos dois processos de votação: uma online pelo júri popular e outra pelo 

júri técnico para avaliação e escolha dos curtas, sendo:  

✓ Júri popular - VOTAÇÃO ONLINE no site do São Léo em Cine. O júri 

popular, como o próprio nome diz, é composto pelos alunos, professores e 

qualquer pessoa da comunidade escolar ou da comunidade em geral. (Ver 

período de votação na tabela do item 7). 

✓ Júri técnico - O júri técnico será composto por no mínimo cinco pessoas da 

área educacional e da área cinematográfica com experiência em vídeo 

estudantil que farão a indicação dos 5 (cinco) melhores vídeos em cada 

categoria. (Ver período de avaliação e indicação na tabela do item 7). 

 

11– CATEGORIAS AVALIADAS:  

11.1 – PELOS DOS ALUNOS 

Os alunos acessarão o site do São Léo em Cine para participarem da 

VOTAÇÃO ONLINE. Eles votarão em apenas uma (1) categoria: 

1. Melhor Vídeo 
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11.2. – PELO JÚRI TÉCNICO 

O júri técnico assistirá todos os curtas do festival, da Educação Infantil a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), indicará os 5 (cinco) melhores vídeos em cada 

uma das categorias abaixo e escolherá o vencedor para receber o Troféu Imigrante, 

bem como os segundos e terceiros lugares para receberem o certificado 

correspondente. 

As categorias avaliadas por eles são: 

 

1 Melhor Ator 9 Melhor Direção de Arte 

2 Melhor Atriz 10 Melhor Fotografia 

3 Melhor Ator Coadjuvante 11 Melhor Efeito Especial 

4 Melhor Atriz Coadjuvante 12 Melhor Roteiro 

5 Melhor Direção 13 Melhor Documentário 

6 Melhor Produção 14 Melhor Animação 

7 Melhor Trilha Sonora 15 Melhor Vídeo com Acessibilidade 

8 Melhor Som 16 Menção Honrosa 

 

Para valorizar e estimular as produções audiovisuais dos diferentes 

desdobramentos da Educação Básica, o júri técnico escolherá o MELHOR FILME da 

Educação Infantil, o MELHOR FILME das séries iniciais, o MELHOR FILME das 

séries finais e o MELHOR FILME da EJA para receberem o Troféu Imigrante.  

PS: Algumas categorias poderão ser extintas, caso os jurados julguem não 

haver nenhum filme pertinente a tal categoria. Ou poderão acrescentar outras 

categorias, caso seja necessário destacar e valorizar outra classe de filmes. 

12 – NOITE DE PREMIAÇÃO:  

O evento de premiação ocorrerá na Sociedade Orpheu, na noite de 26 de 

outubro de 2016. Horário previsto para a cerimônia será das 19:30h às 221:30h, 

aproximadamente.  

 



 

                                                                                                         SITE: www.saoleoemcine.wordpress.com 

                         SÃO LÉO EM CINE                                                               EMAIL: saoleoemcine@gmail.com  
             II FESTIVAL DE VÍDEO ESTUDANTIL                                                                                                                                         

________________________________________________________________________________ 

10 
 

 

Serão convidados os alunos, professores e familiares dos envolvidos na 

produção dos curtas-metragens, bem como as equipes diretivas, patrocinadores e 

apoiadores do festival, os jurados e algumas autoridades pertinentes ao evento.  

Nessa noite ao estilo “Oscar”, será exibido no telão as cenas correspondentes 

dos cinco curtas indicados de cada categoria. Em seguida, será anunciado no telão o 

terceiro e o segundo lugar para receberem o certificado que lhe compete e, por último, 

o vencedor da categoria para receber o Troféu Imigrante 2016. 

13 – DO RESULTADO DO FESTIVAL:  

O Resultado do Festival, baseado no voto popular e na avaliação do júri 

técnico, é irrevogável e inquestionável.  

Os coordenadores do festival, em momento algum, farão qualquer tipo de 

interferência no processo de avaliação e escolha dos curtas.   

14 – CUSTOS:  

14.1 – O Festival não cobra nenhuma taxa de inscrição.  

14.2 – As despesas no envio dos trabalhos, transporte para alunos até o cinema e 

para a cerimônia de premiação ficam por conta dos inscritos e/ou suas escolas.  

14.3 – A participação dos realizadores dos filmes não será obrigatória e não terá 

nenhuma influência no resultado da premiação, mas considera-se de extrema 

importância a presença dos mesmos para prestigiarem e vivenciarem esse momento 

único de valorização das produções audiovisuais, bem como para engrandecerem e 

aperfeiçoarem o debate avaliativo entre seus pares. 

14.4 – Os vídeos serão exibidos em mostras gratuitas, sem fins lucrativos, 

estando o Festival isento de qualquer pagamento a seus realizadores.  

14.5 – O Festival não concede nenhum tipo de premiação em dinheiro.  

14.6 – Ficam, a cargo dos produtores dos vídeos, quaisquer problemas 

relacionados com direitos autorais.  
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15 – DISPOSIÇÕES GERAIS:  

15.1 – O processo de formação, produção, exibição e premiação dos filmes 

produzidos por alunos e professores ocorrerá entre os meses de Abril e Outubro de 

2016, na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. 

15.2 – Ao realizar sua inscrição e enviar seu vídeo com a ficha devidamente 

assinada, estará ciente e de acordo com o regulamento, cedendo os direitos ao 

Festival. 

15.3 – As mídias entregues não serão devolvidas, pois ficarão para o acervo do 

Festival, exceto o banner que a escola confeccionou. 

15.4 – O Festival poderá exibir publicamente os vídeos inscritos, em mostras para 

divulgar o evento, sem ônus para os produtores ou organizadores. 

15.5 – O Festival poderá utilizar pequenos trechos, fotos, informações técnicas e 

material gráfico dos vídeos na divulgação de suas atividades, através de clipes, 

material impresso, TV, Internet e canais de comunicação do mesmo. 

15.6 – Em caso de dificuldade de acesso ao site, o responsável pela inscrição 

deve entrar em contato com a comissão organizadora durante o prazo de inscrição. 

15.7 – Fica a cargo da comissão organizadora e seus coordenadores, tratar de 

casos omissos neste regulamento. 

 

 

Atenciosamente 

Coordenação do São Léo em Cine - SMED 

São Leopoldo, 23 de maio de 2016. 
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ANEXO 1 

FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E 

OFICINA DE ROTEIRO PARA ALUNOS 
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ANEXO 2 

 FICHA TÉCNICA 2016 

 

DADOS DA PRODUÇÃO  

Título do filme: _______________________________________________________  

Duração: ___________________________________________________________  

Gênero/categoria: ____________________________________________________ 

Nome da escola: _____________________________________________________ 

DADOS DOS ALUNOS PARTICIPANTES 

Nome completo do aluno Série/Ano Função no vídeo/Personagem 

   

   

   

(Ampliar a tabela acima para descrever TODOS os integrantes do filme e suas respectivas funções).  

Nome do professor responsável: ________________________________________ 

CPF: _____________________________________________  

Função na escola: _____________________________________________  

 

Autorizo a exibição do filme no cinema e na cerimônia de premiação do São Léo em 

Cine (na íntegra ou trechos do vídeo), a divulgação em qualquer mídia, bem como 

nos canais de comunicação do festival (Site, Youtube e Facebook) e a gravação em 

DVD a ser doado para as escolas municipais.  

Declaro conhecer e estar de acordo com os termos do Edital 2016 do II Festival de 

Vídeo Estudantil de São Leopoldo.  

 

____________________________ 

Assinatura do responsável 

_________________________ 

Local e data 
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ANEXO 3 

CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE IMAGEM E VOZ 

(menores de idade) 

 

Eu,________________________________________________________, Carteira de 

Identidade:____________________________, CPF: __________________________, 

residente à ___________________________________________________, cedo e 

transfiro os direitos de uso de voz e imagem do meu filho (a) ____________________ 

_______________________________, carteira de identidade: __________________ 

captadas para o SÃO LÉO EM CINE - II FESTIVAL DE VÍDEO ESTUDANTIL, uma 

produção dos alunos da escola _________________________________________ 

realizada sem fins lucrativos, seja para a própria produção, seja para divulgação e 

promoção da obra, para uso nas mídias cinema, vídeo, DVD, televisão, internet, 

material impresso e ou em qualquer outra mídia existente ou a ser criada, por tempo 

indeterminado, dentro ou fora do país. Informo que ficam 100% livres de quaisquer 

ônus, por tempo indeterminado, ficando assegurados à escola e ao festival 

supracitados todos os direitos inerentes à obra, podendo inclusive utilizar e dispor da 

mesma, bem como, autorizar sua utilização por terceiros, no todo ou em parte no 

Brasil ou exterior, renunciando assim todos os direitos sobre a referida obra, para 

nada mais reclamar em tempo algum, desde que a produção audiovisual seja 

disponibilizada gratuitamente. 

 

 

 

____________________________ 

Assinatura do responsável 

_________________________ 

Local e data 

 

 



 

                                                                                                         SITE: www.saoleoemcine.wordpress.com 
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ANEXO 4 

CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE IMAGEM E VOZ 

(maiores de idade) 

 

Eu,__________________________________________________________, Carteira 

de Identidade: _______________________, CPF:____________________________, 

residente à ___________________________________________________, cedo e 

transfiro os direitos de uso de minha voz e imagem captadas para o SÃO LÉO EM 

CINE - II FESTIVAL DE VÍDEO ESTUDANTIL, uma produção dos alunos da 

escola_______________________________________________, realizado sem fins 

lucrativos seja para a própria produção, seja para divulgação e promoção da obra, 

para uso nas mídias cinema, vídeo, DVD, televisão, internet, material impresso e ou 

em qualquer outra mídia existente ou a ser criada, por tempo indeterminado, dentro 

ou fora do país. Informo que ficam 100% livres de quaisquer ônus, por tempo 

indeterminado, ficando assegurados à escola e ao festival supracitados todos os 

direitos inerentes à obra, podendo inclusive utilizar e dispor da mesma, bem como, 

autorizar sua utilização por terceiros, no todo ou em parte no Brasil ou exterior, 

renunciando assim todos os direitos sobre a referida obra, para nada mais reclamar 

em tempo algum, desde que a produção audiovisual seja disponibilizada 

gratuitamente. 

 

____________________________ 

Assinatura do responsável 

_________________________ 

Local e data 

 

 

 

 


