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1. Introdução 

O Concurso de Vídeo “MANDA LÁ O BITAITE” visa incentivar e proporcionar uma 
oportunidade para os alunos apresentarem as suas ideias/opiniões/sugestões sobre os temas 
a concurso: as Bibliotecas Escolares e as Redes Sociais. Os alunos são convidados a 
desenvolver e a produzir um curto vídeo (máximo - 2 minutos). 

Este concurso está integrado no plano de atividades da RBEV para 2014. 

O presente documento estabelece as regras e condições para o Concurso.   

A RBEV reserva-se no direito de, a seu exclusivo critério, alterar o Regulamento e condições 
deste concurso de vídeo. 

 

2. Participação 

O Concurso está aberto a alunos dos 12 aos 18 anos de idade, que trabalhem e submetam os 
seus vídeos enquanto uma equipa, supervisionados por um professor/educador. O vídeo 
candidato tem de ser sempre apoiado e submetido através de uma Escola. 

Os vídeos serão avaliados em dois escalões distintos: 

 1º Escalão: alunos que frequentem o 7º, 8º e 9º ano de escolaridade 

 2º Escalão: alunos que frequentem o 10º, 11º e 12º ano de escolaridade 

Não há limites ao número de vídeos submetidos por uma equipa. Um professor/educador 
poderá supervisionar/representar mais que uma equipa. Consideramos   como   equipa   um   
grupo   formado   no   mínimo   por   2   alunos e   1 professor/educador. 

Não há número máximo  definido  de  elementos por  equipa,  no  entanto  consideramos 
apenas como representantes da equipa 1 professor/educador e no máximo 5 alunos. 
Sugerimos por isso que cada equipa tenha como nº máximo de elementos 5 alunos e 1 
responsável. 

A participação de um grupo que englobe alunos dos dois escalões implica a avaliação do 
vídeo pelo 2º escalão. 

 

2.1. Temas para os vídeos 

A equipa tem total liberdade para decidir sobre o tema e âmbito do vídeo, 
desde que estejam relacionados com um ou ambos os tópicos seguintes: 

 Bibliotecas Escolares 

 Redes Sociais, privacidade e ética 
 

2.2. Produção do Vídeo 

O vídeo poderá ser gravado no Estúdio de Vídeo da Universidade ou poderá ser 
produzido por meios próprios e autónomos, podendo ser utilizados quaisquer técnicas 
de produção (por exemplo animação). 
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Apoio: Os Serviços de Informática da Universidade de Évora poderão dar apoio técnico 
à produção do vídeo devendo ser contatados através do email bitaite@uevora.pt. 

O agendamento do Estúdio de Vídeo da Universidade deverá ser efetuado pela mesma 
via (bitaite@uevora.pt) com pelo menos 2 dias de antecedência.  

Duração: A duração máxima para o vídeo, incluindo títulos e créditos, é de 2 (dois) 
minutos. Os vídeos que excederem a duração estipulada não serão elegíveis. 

Formato: Os formatos de ficheiro aceitáveis incluem: MPEG4, MOV, AVI, e WMV 

Título e nome do ficheiro: O vídeo deverá ter um título original e expressivo. O 
ficheiro do vídeo deverá ser guardado com a designação indicada na ficha de 
submissão/declaração de responsabilidade. 

 

3. Envio dos vídeos e documentação necessária 

Por cada vídeo a enviar, a equipa deverá descarregar a ficha de submissão, imprimi-la, 
preenche-la e entregar na biblioteca da respetiva escola, devidamente assinada pelo professor 
responsável. 

Para cada vídeo, o seu envio deverá ser feito da seguinte forma: 

 A equipa participante deverá solicitar um voucher de submissão para 
bitaite@uevora.pt identificando a equipa e indicando o endereço de correio eletrónico 
para o qual este deve ser remetido. 

 Posteriormente receberá um mensagem automática do Filesender onde deverá 
selecionar o “voucher Link” indicado e proceder à submissão do ficheiro do vídeo 
seguindo as indicações. 

Ao enviar um vídeo os participantes concedem à RBEV licença de uso livre (royalty - free 
license) para copiar, distribuir, modificar, exibir e apresentar publicamente ou de qualquer 
outra forma, bem como autorizar terceiros a utilizar, o seu vídeo para fins educativos em todo 
o mundo e por qualquer meio de comunicação. 

O envio dos vídeos a concurso será possível até ao f i n a l  d o  dia 17 de outubro de 2014. 

 

4. Condições de elegibilidade dos vídeos candidatos 

O vídeo deve satisfazer todas as condições previamente estabelecidas, incluindo adequação 
ao tema, formato, duração máxima e submissão de todos os elementos de candidatura nos 
prazos estabelecidos. 

O vídeo não pode apresentar conteúdos obscenos, ofensivos, impróprios ou questionáveis e 
não deve infringir os direitos de privacidade, direitos de autor (copyright), marcas registadas 
ou direitos de propriedade intelectual de qualquer pessoa ou entidade. 

O participante não deve utilizar qualquer material ou elemento no vídeo que esteja sujeito ao 
direito de terceiros (por exemplo, excertos de outros filmes, imagens, áudio, música, entre 
outros), a não ser que tenha obtido permissão prévia antes da submissão do vídeo. Se o vídeo 
incluir imagens de menores, o participante deve obter o consentimento necessário dos pais 
ou responsáveis legais. O participante irá declarar na “Ficha de Submissão /Declaração de 
Responsabilidade” que nenhum dos pontos acima foi infringido/violado e que todos os 
direitos foram obtidos. 

Só serão elegíveis os videos cuja Ficha de Submissão tenha sido devidamente preenchida, 
assinada e entregue na Biblioteca da Escola. 

A RBEV reserva o direito de, a qualquer momento durante o concurso, retirar ou desqualificar 
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qualquer vídeo que não esteja de acordo com os requisitos e condições estabelecidos neste 
documento. 

Ao entrar no concurso, os participantes concordam que a RBEV ou qualquer um dos seus 
participantes não será responsável por quaisquer reivindicações, custos, responsabilidades, 
danos, despesas e prejuízos decorrentes da utilização do vídeo ou participação da equipa. 

 

5. Seleção de Vídeos Vencedores: 

Os vídeos serão avaliados com base nos seguintes critérios: 

 Adequação ao Tema 

 Qualidade de produção 

 Criatividade e originalidade  

Haverá um vídeo vencedor por escalão, podendo existir menções honrosas, dependendo da 
qualidade dos vídeos submetidos a concurso 

Durante o 1º Seminário da RBEV que decorrerá no dia 31 de outubro de 2014 na Escola 
Secundária Gabriel Pereira serão anunciados os vídeos vencedores e entregues os respetivos 
prémios. 

Os vídeos vencedores serão ainda exibidos nos websites da RBEV e da Universidade, 
respetivamente: 

http://www.rbev.uevora.pt/ 

http://www.uevora.pt/ 
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