
REGULAMENTO 
SELEÇÃO DE VÍDEOS 

MOSTRA AUDIOVISUAL ESTUDANTIL JOAQUIM VENÂNCIO 2013 
  
I – DA FINALIDADE 
 
1.1 – O presente regulamento tem por objetivo selecionar vídeos produzidos por alunos 
matriculados nas diferentes séries do Ensino Fundamental, Médio e da Educação de Jovens e 
Adultos de todo o Brasil para compor a programação da 3ª Mostra Audiovisual Estudantil 
Joaquim Venâncio, que será realizada nos dias 27 e 28 de junho de 2013, no Auditório 
Joaquim Alberto Cardoso de Melo da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) 
da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). 
 
II - - DA ORGANIZAÇÃO 
 
2.1 – A 3ª Mostra Audiovisual Estudantil Joaquim Venâncio é realizada e coordenada pelo 
Núcleo de Tecnologias Educacionais em Saúde (NUTED) da Escola Politécnica de Saúde 
Joaquim Venâncio (EPSJV) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). 
  
III – DA EXIBIÇÃO 
 
3.1 – Os vídeos selecionados serão exibidos em blocos, compostos a partir do agrupamento 
por características ou temáticas afins. 
 
3.2 – Os blocos de exibição poderão ser divididos por classificação etária, em função do 
conteúdo e linguagem dos vídeos selecionados. 
 
3.3 – Após a exibição de cada bloco de vídeos está previsto um debate com os realizadores 
que estejam presentes. A exibição fica assegurada independentemente da presença dos 
realizadores. 
 
IV - DO LOCAL, PRAZOS E PROCEDIMENTOS DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1 – O período de inscrições será entre os dias 17 de abril e 10 de maio de 2013.  
 
4.2 – - A inscrição é gratuita e composta por duas etapas: o preeenchimento de uma ficha de 
inscrição pelo site (www.epsjv.fiocruz.br/mostrajoaquimvenancio) e o envio dos vídeos em 
DVD para o NUTED. Essas duas etapas deverão estar concluídas até o dia 10 de maio de 
2013. Os vídeos que forem enviados ou entregues fora dos prazos determinados e/ou não 
apresentarem todos os requisitos solicitados não terão sua inscrição validada. 
 
4.3 – No caso de envio do DVD pelos Correios, só serão aceitos os vídeos com data de 
postagem até o dia 10 de maio de 2013. 
 



4.4 –- Todos os gastos concernentes ao envio do material ficam a cargo do remetente. 
 
4.5 – A entrega dos vídeos deverá ser realizada em um envelope lacrado contendo: 
I – Uma cópia de cada vídeo em DVD devidamente identificada com o nome do vídeo; 
II – Uma cópia impressa da autorização de uso de imagem, totalmente preenchida, de acordo 
com modelo (disponível para download no site); 
III – Declaração de matrícula do(s) aluno(s) na escola (disponível para download no site); 
 
4.5.1 – Os vídeos que envolvam a participação de alunos que não estão mais matriculados na 
escola poderão ser inscritos mediante declaração de matrícula do aluno no ano em que o vídeo 
foi produzido. 
  
4.6 – Obedecendo ao período de inscrição, o material deverá ser enviado ou entregue com a 
indicação 3ª MOSTRA AUDIOVISUAL ESTUDANTIL JOAQUIM VENÂNCIO no endereço 
abaixo: 
  

A/C 3ª MOSTRA AUDIOVISUAL ESTUDANTIL JOAQUIM VENÂNCIO 
NÚCLEO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM SAÚDE (NUTED) 
 
ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO – SALA 114 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
AV. BRASIL, 4365  
MANGUINHOS -  RIO DE JANEIRO – RJ 
CEP 21040-360 

  
4.7 – O preenchimento da ficha de inscrição no site e a entrega dos vídeos também poderão 
ser realizados presencialmente, na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio 
(EPSJV/FIOCRUZ) no Núcleo de Tecnologias Educacionais em Saúde (NUTED) na sala 114, 
de 9h às 17h, de acordo com o período de inscrição. 
  
V -– DO CRONOGRAMA 
 
a) 17 de abril a 10 de maio de 2013: Inscrição dos vídeos; 
b) 13 a 27 de maio: Seleção dos vídeos que irão participar das exibições; 
c) 27 de maio: Divulgação dos vídeos selecionados para participar das exibições 
(http://www.epsjv.fiocruz.br/mostrajoaquimvenancio); 
d) 27 e 28 de junho de 2013: Realização da 3ª Mostra Audiovisual Estudantil Joaquim 
Venâncio e exibição dos vídeos selecionados. 
  
VI -– DA SELEÇÃO 
 
6.1 -– A seleção dos vídeos será realizada por uma Comissão de Seleção indicada pela 
organização da Mostra e composta por professores, pesquisadores e/ou produtores ligados à 
articulação do audiovisual com a educação. 



 
6.2 – A seleção seguirá os critérios descritos abaixo: 
  

● Argumento (ideia central e sua articulação ao longo do vídeo); 
● Criatividade;  
● Exploração da linguagem audiovisual (diferentes formas de uso de elementos como 

direção, edição, fotografia, som, direção de arte, figurino etc.); 
● Processo educativo (processo de produção do vídeo e sua vinculação a um processo 

educativo). 
 
6.3 – Serão aceitos curtas-metragens digitais com até 15 minutos de duração, produzidos nos 
anos de 2011, 2012 e 2013, em qualquer formato (DVcam, Betacam, minidv, etc), desde que 
possuam cópia de exibição em DVD. 
 
6.4 – A quantidade de vídeos selecionados poderá variar em função do tempo disponível para 
exibição. 
 
VII - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1 -– As cópias em DVD dos vídeos inscritos, inclusive os que não forem selecionados, 
passarão a ser parte do Acervo do NUTED/EPSJV. 
 
7.2 –- A organização da 3ª Mostra Audiovisual Estudantil Joaquim Venâncio se reserva o 
direito de exibir, em qualquer meio de comunicação, trechos de até 3 minutos de cada e/ou 
trailer dos vídeos participantes, com fins de divulgação da Mostra. 
  
7.3 – Cada escola que tiver vídeos selecionados receberá uma cópia de DVD contendo todos 
os vídeos exibidos na Mostra. 
 
7.4 – As escolas e realizadores que tiverem vídeos exibidos receberão um certificado de 
participação como exibidores na Mostra. (Obs.: Para a emissão dos certificados, os nomes dos 
realizadores deverão estar corretamente registrados na ficha de inscrição). 
 
7.5 – O custeio das passagens e da hospedagem dos representantes dos vídeos selecionados 
é de responsabilidade dos próprios realizadores do vídeo. 
 
7.6 – Caberá à coordenação da Mostra a solução de qualquer caso omisso neste regulamento. 
 

 
Equipe de Coordenação da 

3ª Mostra Audiovisual Estudantil Joaquim Venâncio  


