
 
 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO  
 

SE LIGA AÍ é um festival de vídeos promovido pela TV TEM, com o objetivo de 

estimular a reflexão da sociedade sobre a importância do desenvolvimento 

sustentável.  

Uma das definições mais aceitas para desenvolvimento sustentável é o 

desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É 

o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro.  

Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de 

harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação 

ambiental.  

 

1. PARTICIPANTES 

1.1 O Festival SE LIGA AÍ acontecerá, simultaneamente, nas 4 áreas de cobertura das 

sedes da TV TEM e podem se inscrever pessoas residentes nos 318 municípios da área 

de atuação da TV TEM.  

Região de Bauru – clique aqui para acessar a lista de municípios  

Região de Itapetininga – clique aqui para acessar a lista de municípios  

Região de São José do Rio Preto – clique aqui para acessar a lista de municípios  

Região de Sorocaba - clique aqui para acessar a lista de municípios  

1.2 Os participantes moradores de cidades de mesma área de cobertura concorrem 

entre si.  

1.3 As inscrições podem ser realizadas individualmente ou em grupos, de amigos ou 

familiares, com até 10 pessoas, salientando que os participantes que aparecem no 

vídeo devem ser integrantes do grupo inscrito.  

1.4 Crianças a partir de 12 anos, jovens e adultos podem participar.  

1.5 No caso de inscrições de menores de idade, os responsáveis legais devem autorizar 

a participação.  

1.6 Este é um festival para amadores. A participação de profissionais da área de 

audiovisual é vetada, assim como de funcionários da TV TEM e TEM+.  

https://redeglobo.globo.com/sp/tvtem/noticia/cobertura-da-tv-tem-na-regiao-de-bauru.ghtml
https://redeglobo.globo.com/sp/tvtem/noticia/cobertura-da-tv-tem-na-regiao-de-itapetininga.ghtml
https://redeglobo.globo.com/sp/tvtem/noticia/cobertura-da-tv-tem-na-regiao-de-sao-jose-do-rio-preto.ghtml
https://redeglobo.globo.com/sp/tvtem/noticia/cobertura-da-tv-tem-na-regiao-de-sorocaba.ghtml


 
 

 

 

 

 

 

2. CATEGORIAS  

2.1 Individual  

2.1.1 Individual menor de idade: quando apenas uma pessoa, menor de idade, é 

responsável pelo roteiro e produção do filme. Estudantes universitários 

participam em categoria exclusiva. 

2.1.2 Individual maior de idade: quando apenas uma pessoa, maior de idade, é 

responsável pelo roteiro e produção do filme. Estudantes universitários 

participam em categoria exclusiva. 

2.2 Grupo  

2.2.1 Grupo menores de idade: quando todos os integrantes do grupo são 

menores de idade e se unem para produzir roteiro e filme.  

2.2.2 Grupo maiores e misto: quando os integrantes do grupo são maiores de 

idade e todos se unem para produzir roteiro e filme. Neste caso, também é 

permitido integrantes menores de idade, um grupo misto, observando o limite 

de integrantes.  

2.3 Universitários 

2.3.1 Universitários - individual ou grupo: aluno ou alunos regularmente 

matriculados em cursos universitários. No caso de grupos, todos os integrantes 

devem ser estudantes. Havendo pessoas que não estejam matriculadas em curso 

superior, a inscrição deve ocorrer de acordo com os itens anteriores. 

2.4 Categoria Animal de Estimação / Special Dog 

2.4.1 Nessa categoria, todos podem se inscrever, menores ou maiores de idade, 

individualmente ou em grupo, assim como universitários. O tema do vídeo, para 

os inscritos nessa categoria, deve ser, obrigatoriamente, “Como um animal de 

estimação torna o mundo melhor”. Aqueles que desejarem poderão se inscrever 

em outra categoria além dessa. Ou seja, cada pessoa ou grupo pode se inscrever 

na Categoria Animal de Estimação / Special Dog e em mais uma categoria. 

IMPORTANTE! O momento ainda é de muito cuidado para evitarmos o aumento 

do número de casos de Covid-19. Por isso, use sua criatividade e crie seu roteiro de 

forma que a produção não exija o contato das pessoas e aglomerações.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

3. INSCRIÇÃO  

3.1 A inscrição é gratuita e deve ser realizada entre 04 de setembro e 03 de outubro 

através do site www.tvtem.com/seligaai. 

3.1.1 Cada participante inscrito poderá participar apenas com um projeto e 

apenas em uma única categoria, além da Categoria Animal de Estimação / Special 

Dog.  

3.2 Ao preencher a ficha de inscrição, é obrigatório incluir link para o seu filme. Ele 

deve ser hospedado em qualquer plataforma que nossos jurados possam acessar 

(Vimeo, Youtube, Onedrive, Dropbox, TikTok etc.). Os participantes que retirarem o 

filme da plataforma antes do anúncio dos vencedores do Festival serão 

desclassificados automaticamente.  

3.3 Nas categorias que permitem menores de idade, os participantes deverão 

encaminhar: 

a) autorização de participação e de uso de imagem e voz, assinada pelos pais ou 

responsável legal;  

b) foto do documento do responsável que assinar a autorização.  

3.3.1 Em relação aos maiores de idade, também é necessário encaminhar 

autorização de uso de imagem e voz.  

3.3.2 Caso a autorização não seja enviada para a organização do Festival no prazo 

estipulado, o vídeo será desclassificado automaticamente.  

3.4 Inscritos na Categoria Universitários devem encaminhar, também, comprovante de 

matrícula na instituição; 

3.5 Ao se inscrever, os participantes autorizam automaticamente a TV TEM a utilizar, 

publicar e reproduzir o filme na tv, plataformas digitais ou redes sociais, em trechos ou 

em sua totalidade. 

3.5.1 Nenhuma dessas utilizações previstas anteriormente tem limitação de 

tempo ou de número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem 

que seja devido ao Participante qualquer remuneração ou compensação. 

3.5.2 A autorização ora concedida pelo Participante, e seu responsável legal 

quando menor de idade, para a TV TEM, nos termos do item 3.4 acima, entra em 

vigor no ato da inscrição do Participante, e assim perdurará por todo o prazo de 

proteção da obra audiovisual. Entende-se por prazo de proteção legal da obra 

aquele estabelecido na Lei 9.610/98.  

3.6 Responsabilidades do Participante: 

http://www.tvtem.com/seligaai


 
 

 

 

 

 

 

3.6.1 Ao enviar um conteúdo para o Festival SE LIGA AÍ, os participantes declaram 

expressamente e garantem serem proprietários ou possuidores de todos os 

direitos e licenças necessários para a exibição deste conteúdo, bem como 

assumem plena responsabilidade por eventuais violações de direito autoral, 

direitos conexos, direitos da personalidade e/ou a quaisquer outros bens 

juridicamente protegidos, em decorrência das informações prestadas e/ou pelo 

conteúdo enviado por eles, eximindo a organização do evento e seus integrantes 

de qualquer responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos, direitos e/ou 

situações.  

3.6.2 Ainda, o participante se compromete a:  

a) Não enviar nenhum conteúdo 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 utilizar, copiar ou arquivar os conteúdos de outros usuários do serviço sem 

autorização de seus titulares;  

d) Não utilizar, copiar ou modificar os conteúdos de outros usuários para a criação 

de novos conteúdos sem os devidos créditos; 

e) Não maltratar nenhum animal para produzir o seu vídeo. 

3.7 O participante maior de idade, o participante menor de idade e seus responsáveis, 

respondem, nos termos das disposições de lei aplicáveis, pela responsabilidade 

assumida no presente regulamento.  

 

4. TEMA E PRODUÇÃO DO VÍDEO  

4.1 O filme deve ser produzido utilizando um dos temas abaixo:  

 Alimentação para todos | Sugestões: conscientização sobre desperdício de 

alimentos, dicas de aproveitamento integral dos alimentos, construção de hortas 

caseiras etc. (ODS 2)  

 Saúde para todos | Sugestões: estímulo a uma vida saudável, exercícios físicos 

periódicos, campanha de doação de sangue, de órgãos e de medula óssea, prevenção 

a doenças como a Covid-19, dengue, aids etc. (ODS 3)  



 
 

 

 

 

 

 

 Valorização da educação | Sugestões: arrecadação de material escolar e livros para 

quem não tem acesso, estímulo a participação da vida escolar da comunidade, 

campanha para ser voluntário em cursinhos etc. (ODS 4)  

 Igualdade de gênero | Sugestões: campanhas de conscientização e estímulo à 

denúncia de violência doméstica, igualdade de salários para homens e mulheres etc. 

(ODS 5)  

 Cuidados com a água | Sugestões: dicas para economia de água, descarte correto do 

óleo de cozinha, combate à poluição dos rios e mares, preservação das nascentes e 

das margens dos rios etc. (ODS 6 e 14)  

 Economia de energia | Sugestões: campanhas sobre uso consciente de energia. (ODS 

7)  

 Resíduos | Sugestões: reflexões sobre consumo consciente, estímulo a troca de 

roupas e brinquedos, campanha de substituição de itens descartáveis por 

reutilizáveis, escolha por itens que gerem menos lixo, reaproveitamento de itens, 

reciclagem etc. (ODS 11 e 12)  

 Cuidados com a vida terrestre | Sugestões: reflexões e dicas para auxiliar no 

combate a devastação das florestas, degradação da terra e extinção de animais. (ODS 

15)  

 Paz |Campanhas pela paz no trânsito, combate ao bullying etc. (ODS 16)  

DICA! Esses temas foram escolhidos porque integram os 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), metas definidas pelas Organizações das Nações 

Unidade (ONU) para termos um mundo mais justo e sustentável até 2030. Para 

saber mais sobre os ODS e buscar inspiração para seu filme, acesse 

tvtem.com/partedevc e esses vídeos que a Unesco produziu para explicá-los.  

4.2 O filme poderá conter no máximo 20 segundos de imagens ou vídeos obtidos na 

internet.  

4.2.1 As imagens, vídeos e trilhas contidos no filme devem ser 100% de domínio 

público/gratuitos, disponíveis em plataformas de edição, bancos de vídeos ou de 

imagens. Também podem ser adquiridos em plataformas pagas, ou ainda, inéditos 

e produzidos pelo participante.  

4.3 O filme deve ser inédito, original, com áudio em língua portuguesa.  

4.4 O filme deve ter duração de 60 segundos. Os créditos, como o nome dos 

participantes, autor do roteiro etc., não devem fazer parte dos 60 segundos.  

https://redeglobo.globo.com/sp/tvtem/parte-de-vc/
https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/expertise/education-sustainable-development/videos


 
 

 

 

 

 

 

4.5 O filme não pode causar danos materiais ou morais a terceiros, incitar ou estimular 

crimes (ou contravenção penal), constituir ofensa à liberdade e à crença, revestir-se de 

conteúdo que implique discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou 

procedência nacional/regional, fazer propaganda eleitoral ou ser produzido de forma a 

infringir orientações sobre isolamento social decorrentes da pandemia de COVID-19 

(se ainda estiverem em vigor durante o período de produção do filme).  

4.6 O filme deve ser de classificação livre, de acordo com o Guia Prático de 

Classificação Indicativa, disponível em: https://www.justica.gov.br/seus-

direitos/classificacao/guia-pratico   

4.7 O tema do vídeo para a Categoria Animal de Estimação / Especial Dog está descrito 

no item 2.4.1. 

 

5. AVALIAÇÃO  

5.1 Todos os filmes inscritos, dentro de uma mesma área de cobertura da TV TEM, 

serão avaliados por uma comissão formada por profissionais em audiovisual e 

comunicação e 03 (três) filmes de cada categoria serão selecionados para a final.  

5.2 Para a indicação dos finalistas serão considerados os seguintes critérios: adequação 

ao tema, roteiro, criatividade na produção e respeito das regras de isolamento social 

vigentes.  

5.3 Os 03 (três) filmes finalistas em cada categoria serão disponibilizados no site 

tvtem.com/seligaai, para que o público escolha o seu preferido entre os dias 23 e 27 

de outubro de 2021.  

5.4 O filme mais votado será declarado vencedor no dia 30 de outubro de 2021, 

durante exibição do programa Revista de Sábado.  

 

6. PREMIAÇÃO  

6.1 Os 03 (três) filmes finalistas de cada categoria, em cada área de cobertura, 

receberão certificado da TV TEM.  

6.2 O filme vencedor de cada categoria poderá ser exibido em parte ou integralmente 

nos intervalos e/ou programas da TV TEM e/ou suas plataformas digitais e/ou redes 

sociais. 

6.3 O responsável pelo filme vencedor de cada categoria recebe 01 (um) troféu. 

https://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/guia-pratico
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/guia-pratico
https://redeglobo.globo.com/sp/tvtem/seligaai/


 
 

 

 

 

 

 

6.4 Os autores dos filmes vencedores de cada categoria serão convidados para 

participar de um workshop online sobre produção de filmes com os profissionais da TV 

TEM e/ou terão reuniões individualizadas para avaliação dos seus filmes.  

6.5 Ainda, o(s) participante(s) finalista(s) ou ganhador(es) se comprometem a conceder 

entrevistas e participar de eventuais programas da TV TEM, em decorrência do 

presente festival, quando solicitado.  

6.5.1 O menor de idade também se compromete com o disposto na cláusula 6.5, 

mediante autorização do respectivo responsável pelo representado/assistido.  

6.6 Não será permitida a troca do prêmio por dinheiro ou qualquer outro bem.  

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1 A inscrição implica no conhecimento e na aceitação de todas as disposições deste 

regulamento, sendo desclassificados os trabalhos que não atenderem as regras nele 

contidas.  

7.2 O presente Regulamento e o Festival SE LIGA AÍ poderão ser alterados, suspensos 

ou encerrados a qualquer momento, mediante comunicação prévia pelos mesmos 

meios de divulgação/inscrição do mencionado Festival. Nestas hipóteses, não será 

devido ao Participante qualquer tipo de reparação ou indenização.  

7.3 Fica eleito o Foro da Comarca da emissora de cobertura da região, Estado de São 

Paulo, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Regulamento, desistindo as 

Partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Qualquer disputa que surja 

em virtude do presente Termo será regulada pela Legislação Brasileira.   


