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EDITAL 001/2010

CONCURSO DE CRIAÇÃO DE VINHETA PARA PROGRAMA DA PUC TV 

O curso de Produção Multimídia da PUC Minas promove concurso para a criação de vinheta 

eletrônica de abertura para o programa “Saber pra quê?”, que será lançado pela PUCTV no segundo 

semestre de 2012.

Participantes

 O concurso é aberto  a todos  os alunos devidamente  matriculados  no curso de Produção 

Multimídia da PUC Minas, no primeiro semestre de 2012. 

 Os candidatos podem concorrer individualmente ou em dupla. 

 Cada concorrente ou dupla é responsável pela originalidade do seu trabalho e de qualquer 

imagem utilizada no trabalho e garante sua autoria, sob pena de o mesmo ser considerado 

nulo.

 Os concorrentes aceitam a transmissão dos total direitos autorais referentes à sua 

proposta.

 Ao  participar  do  concurso,  os  concorrentes  declaram  conhecer  e  aceitar  o  presente 

regulamento.

Características das propostas

Os trabalhos apresentados ao concurso deverão ser constituídos pelos seguintes elementos:

• CD com o arquivo .AVI, .MOV e .MPEG da vinheta do programa;

• Defesa conceitual,  justificando o uso dos elementos visuais da peça e a ideia criada pela 

dupla.

Identificação das propostas

• A identificação das propostas deverá ser feita através da ficha de inscrição.

• A vinheta não deverá conter o nome ou assinatura do(s) concorrente(s) ou qualquer elemento 

que permita a identificação do seu autor.
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Envio das propostas

• Os  elementos  referidos  nas  características  das  propostas  deverão  ser  acondicionados  e 

fechados  em  envelope  A4,  identificado  no  seu  exterior  exclusivamente  pela  menção  a 

“Concurso criação de vinheta para a PUCTV”.

• Os dados de identificação do(s) concorrente(s) (Nome, e-mail, telefone e endereço) deverão 

estar disponíveis na ficha de inscrição, que deverão ser colocados no envelope. A ficha de 

inscrição estará disponível no site do Curso.

• O envelope  deverá  ser  fechado  e  entregue  pessoalmente  na  Coordenação  do  curso  de 

Produção Multimídia.

• O prazo de recepção das propostas termina no dia 15 de junho de 2012, às 12:00.

• Uma vez entregues os originais, considera-se que os concorrentes conhecem e aceitam todas 

as cláusulas do presente regulamento.

Avaliação das propostas

• O Júri será composto por três pessoas da PUCTV e cabe a eles a verificação da conformidade 

das propostas com os requisitos do concurso, a avaliação e atribuição de notas aos trabalhos.

• A metodologia de avaliação e graduação dos trabalhos será determinada pelo Júri, sendo que 

a avaliação terá em consideração os seguintes critérios e ponderação:

o Criatividade: 50%

o  Adequação ao briefing: 30%

o Qualidade técnica: 20%

• Na sequência da avaliação do Júri será divulgada a equipe vencedora do concurso.

• Caso nenhum dos trabalhos apresentados preencha requisitos mínimos de qualidade ou de 

usabilidade, o Júri reserva-se ao direito de não utilizar nenhuma das propostas.

• Das decisões do júri não haverá recurso nem reclamação.

Prêmios

Serão atribuídos os seguintes prêmios:

 Todos  os  participantes  receberão  certificado  de  participação  no  concurso,  emitido  pela 

Coordenação  do  curso  de  Produção  Multimídia.  O  certificado  contabilizará  12  horas 

complementares nas ACG (Atividades Complementares de Graduação) do Curso.
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 A proposta vencedora será adotada para veiculação na PUCTV e será exibida na abertura do 

programa.

Direitos

 Ao participar no concurso, os concorrentes declaram ceder à PUC Minas os direitos autorais 

dos trabalhos selecionados e aceitar o seu uso no âmbito referido nas disposições gerais.

 À proposta vencedora, caso seja adotada como vinheta de abertura do programa, será dado o 

uso que a direção da PUCTV julgar conveniente.

Divulgação dos resultados

 Os resultados do concurso serão divulgados em 29 de junho de 2012, através do site do curso 

de Produção Multimídia.

Disposições finais

 O júri decidirá a respeito de casos omissos, dando conhecimento aos concorrentes.

Belo Horizonte, 07 de maio de 2012


