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NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 

1 - APRESENTAÇÃO  

O Movimento Maio Amarelo chega a mais uma edição e fomenta na sociedade 
discussões e atitudes voltadas à necessidade urgente da redução do número de 
mortes e feridos graves no trânsito. O tema de 2018 : “ Nós somos o trânsito” propõe 
o envolvimento direto da sociedade nas ações e propõe uma reflexão sobre uma 
nova forma de encarar a mobilidade. Trata-se de um estímulo a todos os condutores, 
seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou bicicletas, e aos 
pedestres e passageiros, a optarem por um trânsito mais seguro. 

2 - AS INSCRIÇÕES, PRAZOS E CATEGORIAS 

2.1 Poderão se inscrever na 1ª Mostra Audiovisual em Alusão ao Maio Amarelo 
conteúdos em português, com ou sem legendas, no seguinte formato: curta-
metragem ficcional, que contemplem a temática “Nós somos o trânsito”. 
 
2.1.1 – Para as categorias “Curta-metragem ficcional”, o tempo das peças deve ser 
no tempo máximo de 30 segundos e devem encerrar com o Logotipo Oficial do curso 
e da Instituição UNINASSAU.  
2.1.2- Não tem limites para vídeos inscritos e em cada vídeo será permitida a 
participação de no máximo 5 participantes inscritos. 
 
2.2 A inscrição deve ser feita através do link (https://extensao.uninassau.edu.br/).  

2.3 A entrega do DVD deve ser feita até dia 12 de Maio de 2018 no apoio as 
coordenações.  

2.4 O produto audiovisual visual deve ser disponibilizado para a comissão de 
avaliação através de um CD/DVD. 

2.5 O conteúdo/arquivo que será deverá ser, obrigatoriamente, nomeado, 
inicialmente, com a categoria a qual corresponde. Por exemplo: se o conteúdo 
inscrito é um documentário, então o arquivo deverá ser nomeado: “Documentário” + 
o título/nome dos participantes correspondente. 

3 - DA SELEÇÃO 

3.1 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 às áreas de educação e audiovisual. 

1ª MOSTRA AUDIOVISUAL EM 
ALUSÃO AO MAIO AMARELO 

 

https://extensao.uninassau.edu.br/


                                                                                   

 
3.2 O processo de seleção será realizado de acordo com os seguintes os critérios: 
1- Pertinência do conteúdo à temática do evento: “Nós Somos o Trânsito”; 
2- Argumento (qualidade da ideia central e articulação com a temática da Mostra ao 
longo da peça); 
 
3- Uso das possibilidades criativas da linguagem audiovisual (direção, edição, 
fotografia, som, direção de arte, figurino, etc); 
 
4- Experimentação na linguagem audiovisual (formato, narrativa, efeitos, etc); 
 
5- Qualidade da fotografia (enquadramento, ângulo, foco, iluminação, composição) 
 
6- Qualidade sonora 
 
4 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DA PARTICIPAÇÃO NA 
MOSTRA 

4.1 A seleção e o resultado final será no dia 19 de maio de 2018 a partir das 8 horas 
da manhã, no Auditório da Instituição. 
 
4.2 Os vídeos serão apresentados na 1ª Mostra Audiovisual em Alusão ao Maio 
Amarelo, que será realizada no dia 19 de maio de 2018. 
 
4.3- O vídeo vencedor será exibido durante os dias 21 a 26 de Maio antes das 
sessões de cada filme no Cinema do Teresina Shopping. 
 
5 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1 A organização da 1ª Mostra Audiovisual em Alusão ao Maio Amarelo se reserva 
o direito de exibir, em qualquer meio ou suporte de comunicação, trechos de até três 
minutos de cada e/ou teaser dos vídeos participantes, com fins de divulgar a Mostra. 
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Coordenador do Curso de Fisioterapia 
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