UFJF, 02 de julho de 2020
Edital 002/2020
I Mostra Audiovisual – IV Semana Rainbow da UFJF ONLINE
REGULAMENTO:
A I Mostra Audiovisual da IV Semana Rainbow da UFJF ONLINE tem como tema: “A comunidade
LGBTTIQ+ no enfrentamento à pandemia e ao contexto político e social”. O objetivo é retratar os
temas propostos através de perspectivas diferentes e criativas, com possibilidade de participação de
toda a comunidade.
1.Disposições Gerais
1.1 O tema para 2020 é: “A comunidade LGBTTIQ+ no enfrentamento à pandemia e ao
contexto político e social”.
1.2 O objetivo é retratar os temas propostos através de perspectivas diferentes e criativas, com
possibilidade de participação de toda a comunidade.
1.3 A primeira mostra audiovisual da IV Semana Rainbow da UFJF ONLINE, é promovido com o
apoio da Diretoria de Imagem Institucional e está aberto a pessoas maiores de 18 anos.
1.4 A técnica para criação da obra é livre, podendo ser utilizados recursos complementares de
lentes, filtros especiais, ampliação, entre outros.
1.5 Os critérios de avaliação das produções audiovisuais são: análise documental, critérios
estéticos da imagem, a representação do tema proposto e os elementos compositivos e
inovadores.
1.6 Cada participante poderá participar com 01 (uma) produção audiovisual com duração
máxima de 1 minuto.
1.7 Cada participante só poderá ser premiado uma única vez.
1.8 O candidato deverá enviar uma declaração de direito de uso de imagem de terceiro. O
modelo de declaração está disponível no - Anexo 1 - desse edital. Não será permitida a
participação de menor de idade sem a prévia autorização dos pais ou responsável sendo
necessário encaminhamento de documento de autorização.
1.9 Não serão aceitos pseudônimos.
1.10 Serão contempladas até 10 (dez) produções audiovisuais, sendo que 05 (cinco) serão de
membros da comunidade acadêmica da UFJF e 05 (cinco) da sociedade civil, sem vínculo formal
com a UFJF.
2.Das inscrições
2.1 As inscrições só serão aceitas a partir do preenchimento correto do formulário em anexo,
contendo as seguintes informações: nome do autor, documento de identidade, endereço
completo, telefones de contato, e-mail, conta corrente no nome da/o titular da produção
audiovisual para deposito bancário ou através de OP – Ordem de Pagamento, número do
PIS/PASEP, nome da obra e pequena descrição.
2.2 A documentação descrita no item 2.1 é obrigatória e seu descumprimento acarretará na
desclassificação do participante.
2.3 É obrigatório o preenchimento, a assinatura e encaminhamento do “Termo de compromisso”.

2.4 O prazo de inscrições vigora a partir de 01/07/2020, com término às 23:59h do dia 15/07/2020.
2.5 Só serão validadas as inscrições que forem corretamente enviadas para o para o e-mail:
semanarainbowufjf@gmail.com.
2.6 A organização do concurso não se responsabiliza por inscrições incompletas, que serão
imediatamente desclassificadas.
3.Do material
3.1 Poderá ser enviado somente material audiovisual de até 1 (um) minuto de duração.
3.2 O concurso abrange produções audiovisuais em cor e em preto e branco.
3.3 O material deve ter alta resolução e gravado nas extensões .mp4.
3.4 Cada arquivo deverá ser nomeado com as seguintes informações: nome do participante; título
da produção. Ex: José_Eduardo_P&B_semana_rainbow.mp4
3.5 Será aceito material audiovisual que apresentar interferência eletrônica e/ou montagens,
colagens, ou qualquer outra manipulação.
4.Do julgamento
4.1 Os trabalhos serão avaliadas e selecionadas por uma comissão curadora formada por diversas
entidades da UFJF, a saber: APES, COLETIVO MARIELLE FRANCO, Departamento de Turismo,
DIAAF, Curso de Especialização “Gênero e sexualidade – perspectivas interdisciplinares”,
GESED, GEDIS, Diretoria de Imagem Institucional, Núcleo de Pesquisas e Práticas em Psicologia
Social, Políticas Públicas e Saúde, PROAE, PROCULT, PROEX e SINTUFEJUF.
4.2 Os trabalhos inscritos passarão por uma análise documental classificatória. Os titulares
inscritos que não apresentarem toda a documentação obrigatória descrita no item 2.1 e 2.3 e
Anexo 1 (quando necessário) e Termo de Compromisso serão desclassificados.
4.3 A coordenação da “comissão curadora” fica a cargo da coordenação do projeto de extensão
“IV Semana Rainbow da UFJF”.
4.4 O resultado decorrente da avaliação da comissão curadora será soberano e irrevogável, não
cabendo recurso.
4.5 O resultado do concurso será anunciado no dia 24/07/2020, no site e redes sociais oficiais do
evento, a partir das 16h.
4.6 Somente os classificados serão comunicados por telefone ou e-mail.
5.Da premiação
5.1 Serão premiadas até 10 (dez) trabalhos audiovisuais.
5.2 O prêmio para as produções audiovisuais selecionadas é de R$ 300,00 (trezentos reais), a
serem pagos através de depósito bancário ou ordem de pagamento, em conta corrente do (a)
autor(a), de acordo com preenchimento de formulário específico e em consonância com as
normas e prazos de pagamento do Governo Federal.
5.3 Os pagamentos serão efetuados pela Coordenação de Execução e Suporte Financeiro –
COESF/PROPLAN/UFJF, através de ordem bancária, em conta corrente do (a) autor(a) da foto,
de acordo com preenchimento de formulário.
5.4 O orçamento para atender as despesas da Semana Rainbow é proveniente de Emenda
Parlamentar, para tanto a UFJF irá efetuar o pagamento após o recebimento de financeiro por
parte do Ministério da Educação.

́

5.5 A UFJF reserva para si, desde já, o direito incontestável de reproduzir o material inscrito em ́
seu material institucional a qualquer momento e por tempo indeterminado, dando os devidos
créditos à e/ou autor/a.
6.Cronograma:
Lançamento dos editais
Início de inscrições
Fim das inscrições
Análise de documentos
Relatório de projetos pré-aprovados
Período de análise de projetos
Publicação dos resultados
Início do processo de execução financeira

02 de julho de 2020
02 de julho de 2020
15 de julho de 2020
16 de julho de 2020
17 de julho de 2020
17 a 22 de julho de 2020
23 de julho de 2020
24 de julho de 2020

7.Disposições finais
6.1 Ao efetuar sua inscrição, o participante aceitará todas as disposições deste edital. O não
cumprimento de quaisquer das regras deste edital implicará desclassificação das produções
audiovisuais inscritas e, consequentemente, do respectivo participante.
6.2 Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude
comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil.
6.3Qualquer dúvida sobre o concurso ou sobre o presente regulamento devem ser encaminhadas
ao e-mail: semanarainbowufjf@gmail.com.
6.4 O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e na concordância com todos os itens
deste regulamento.

ANEXO 1 - AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Eu________________________________________________________________________________,
titular do CPF __________________________________________________, autorizo a Universidade
Federal

de

Juiz

de

Fora

a

utilizar

a

imagem

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________ na divulgação de materiais impressos,
audiovisuais e eletrônicos, sem fins lucrativos.

O material é de minha autoria e pode ser utilizado por tempo indeterminado.

Por meio deste documento, isento a UFJF, acima citada, seus representantes legais ou fornecedores,
de futuros processos e queixas por violação de privacidade ou de direito de propriedade que eu
poderia ter em relação a tal produção.

Título do programa ou projeto de extensão: IV Semana Rainbow da UFJF
NOME:
ENDEREÇO:
CONTATO:
DATA DE NASCIMENTO:
CPF:
LOCAL E DATA:
ASSINATURA:

Anexo 2 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO:

Nome do/a autor/a:
Nome social:
Documento de identidade:
PIS/PASEP:
Número de matrícula ou SIAPE
válidos para comunidade
acadêmica da UFJF:

Endereço completo:

Telefones de contato:
E-mail:
Nome da obra:

Pequena descrição:

Forma do pagamento

Conta corrente da/o TITULAR
para depósito:

( ) Conta corrente
( ) OP - Ordem de Pagamento
Número
Agência
Banco
Operação

Anexo 3 – TERMO DE COMPROMISSO:

Eu________________________________________________________________,
_________________________________________,

residente

e

titular

domiciliado

do CPF
na

Rua____________________________________________________________, nº _______________,
na cidade de ______________________, no bairro _________________ declaro para os devidos fins
e efeitos legais que li o Edital 002/2020 - I Mostra Audiovisual - IV Semana Rainbow da UFJF ONLINE
em sua íntegra e estou ciente e aceito todas as disposições contidas no edital citado.

___________________________________________________
Assinatura do participante conforme documento de identidade

