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1. Justificativa

A Secretaria da Educação do Estado do Ceará - Seduc, ciente do seu papel

institucional em promover e garantir a equidade de condições de aprendizagem

daqueles que dela se servem, tendo como foco o sucesso da(o) estudante, tanto na

perspectiva educacional quanto no seu preparo para o exercício da cidadania, de

seu convívio em sociedade, vem, por meio deste regulamento, promover o V

Festival Alunos que Inspiram - Edição Especial.

O Festival Alunos que Inspiram é uma iniciativa da Secretaria da Educação do

Ceará (Seduc), visando identificar, valorizar e dar visibilidade à produção artística e

cultural das(os) estudantes matriculadas(os) na rede pública estadual de ensino.

Serão escolhidas produções artísticas criadas pelas(os) estudantes e apresentadas

durante o V Festival Alunos que Inspiram - Edição Especial.

2. Objetivos

a. Promover a interação das(os) estudantes por meio das vivências culturais;

b. Estimular, através de expressões artísticas, o envolvimento discente em

manifestações culturais presentes no cotidiano;

c. Oportunizar momentos para valorizar e divulgar os talentos artísticos das(os)

estudantes matriculadas(os) na rede estadual de ensino;

d. Incentivar a participação em atividades que contribuam para a formação

global, sem discriminar por características pessoais, físicas, sexuais, étnicas,

raciais, políticas, religiosas ou sociais.

Para esta edição do Festival serão consideradas 09 (nove) expressões artísticas
divididas em 05 (cinco) categorias, a saber:



Categorias Expressões Artísticas Inscrição

1. Artes Visuais
1. Pintura Individual

2. Fotografia Individual

2. Criações literárias

1. Poema Individual

2. Cordel Individual

3. Quadrinhos Individual

4. Conto Individual

3. Música 1. Autoral Até 5 pessoas

4. Teatro 1. Esquete Teatral Até 5 pessoas

5. Vídeo 1. Curta-metragem Até 5 pessoas

3. Escolha da Expressão Artística

Compete às escolas e às regionais o formato de seleção dos trabalhos que serão

encaminhados pelas Crede/Sefor à Seduc. Ressalta-se que a Crede/Sefor poderá

inscrever, por meio do formulário, somente 01 (um) trabalho por expressão artística

para a seletiva da culminância estadual.

O processo de escolha dos trabalhos que se apresentarão na culminância será

definido pela Coordenadoria de Protagonismo Estudantil - COPES que ficará

responsável pela seleção dos mesmos.

4. Inscrição

Poderão participar do V Festival Alunos que Inspiram - Edição Especial as(os)

estudantes matriculadas(os) nas escolas da rede estadual de ensino do Ceará.

As Crede/Sefor realizarão a análise dos trabalhos das(os) estudantes/artistas até o

dia 27 de agosto;



As inscrições para a culminância estadual acontecerão nos dias 30 e 31 de agosto

de 2021, através do link em formulário eletrônico (a ser enviado para as regionais)

e serão feitas exclusivamente por cada Crede/Sefor;

5. Formato do Evento

Dentre todos os trabalhos inscritos, serão escolhidos, pela COPES, apenas 03 (três)

trabalhos por expressão artística;

As apresentações acontecerão nos dias 20, 21, 22 e 23 de setembro, das 15h30 às

17h e, para assistir, basta acessar o YouTube:

https://www.youtube.com/user/cedceara;

Todas as obras das(os) estudantes/artistas deverão ser enviadas através de vídeo

e, no formulário de inscrição, indicar se a(o) estudante/artista optou por inserir no

vídeo a sua apresentação pessoal ou fazê-la, em tempo real, no dia e horário do

evento, via Meet, transmitido no canal do CED.

As categorias artes visuais e criações literárias, além da apresentação durante a

culminância, serão postadas nos perfis da Secretaria da Educação nas redes

sociais (Instagram e Facebook) e página oficial na Internet (www.seduc.ce.gov.br).

6. Certificação

As(os) estudantes/artistas que tiverem seus trabalhos enviados à COPES, pelas

regionais, para a culminância estadual receberão certificado de 10 (dez) horas

referente à participação, contabilizadas desde a criação de suas obras até a

apresentação no evento.

http://www.seduc.ce.gov.br


Os 03 (três) trabalhos de cada expressão artística que serão apresentados na

culminância que ocorrerá nos dias 20, 21, 22 e 23 de setembro de 2021, receberão,

além do certificado, troféu de participação.

7. Considerações finais

A Crede/Sefor deverá inserir o link da produção do vídeo gravado pela(o)

estudante/artista escolhida(o) no formulário de inscrição.

No caso das categorias artes visuais e criações literárias, a(o) estudante/artista

deverá, no vídeo, fazer a apresentação da sua obra através de explicação, recitação

ou declamação de acordo com a especificidade de cada expressão artística. Os

vídeos deverão ter no máximo 05 (cinco) minutos de duração.

As(os) estudantes/artistas das categorias teatro e vídeo deverão ficar atentas(os) às

músicas utilizadas no vídeo, dando preferência a músicas com licença livre ou de

domínio público respeitando os direitos autorais, caso contrário, sua apresentação

será bloqueada pelo YouTube.

Toda e qualquer imagem captada durante a realização de todas as fases do V

Festival Alunos que Inspiram - Edição Especial, como registros fotográficos,

fonográficos e videográficos poderá ser utilizada em caráter institucional e/ou

divulgações, mediante o preenchimento do formulário de autorização de uso de voz

e imagem (link para o formulário: https://forms.gle/ymd5RXtZpyDxC7wL8).

Não serão aceitas obras plagiadas. Entende-se por plágio a cópia ou assinatura de

uma obra em partes ou totalmente reproduzida de outra pessoa, tomando para si a

autoria do trabalho. A(o) estudante/artista assume a autoria e a originalidade do

trabalho inscrito, podendo responder, em caso contrário, por plágio, cópia indevida e

https://forms.gle/ymd5RXtZpyDxC7wL8


demais crimes previstos na Lei nº 9.610/98 de Direitos Autorais, bem como sua

exclusão deste evento.

Não serão aceitos trabalhos com conteúdos que possam causar danos a terceiros

como apologia ao estupro, ao suicídio, a gestos obscenos, a conotação racista,

homofóbica, misógina, discriminatória de qualquer natureza e que firam os direitos

humanos de maneira geral.

8. CRONOGRAMA

Data da
realização

Descrição

04/08/2021 Lançamento do regulamento do V Festival Alunos que inspiram 2021 -
Edição Especial.

04/08/2021 a
13/08/2021

Mobilização das(os) estudantes para participação no V Festival Alunos
que Inspiram - Edição Especial.

16/08/2021 a
27/08/2021

Análise das Crede/Sefor dos trabalhos das(os) estudantes/artistas.

30 e 31/08/2021 Inscrição das produções escolhidas pelas Crede/Sefor e inserção do link
dos vídeos via formulário no DOCS.

01 a 09/09/2021 Seleção dos trabalhos para a culminância.

10/09/2021 Divulgação dos trabalhos selecionados para a culminância.

20/09/2021 1º dia de apresentações das produções.

21/09/2021 2º dia de apresentações das produções.

22/09/2021 3º dia de apresentações das produções.

23/09/2021 4º dia de apresentações das produções.

Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão

Organizadora do V Festival Alunos que Inspiram - Edição Especial.

Eliana Nunes Estrela
Secretária da Educação



ANEXO I

FICHA DE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO ALUNO

Eu, _______________________________________________________________,
portador do Registro Geral (RG) nº _____________________ , CPF nº
_________________ , responsável pelo Estudante
____________________________________________________, da Escola
__________________________________________________________________,
Série ________________________, Turma ____________ e Turno
____________________, autorizo sua participação no V FESTIVAL ALUNOS QUE
INSPIRAM.

_________________________________ , _____ de ______________________ de
2021

(Cidade)                            (Dia) (Mês)                             .

Responsável legal do Aluno



 ANEXO II

DECLARAÇÃO DE AUTORIA E ORIGINALIDADE

O presente documento unifica e formaliza a responsabilidade do(s) Autor(es) para
participação no V Festival Alunos que Inspiram 2021 - Edição Especial. O(s)
autor(es) abaixo identificado(s) mediante preenchimento de “próprio punho”,
Autor 1 – Nome Completo: ________________________________________
Autor 2 – Nome Completo: ________________________________________
Autor 3 – Nome Completo: ________________________________________
Autor 4 – Nome Completo: ________________________________________
Autor 5 – Nome Completo: ________________________________________

da obra intitulada
___________________________________________________________________
____________________________________________inscrita na Expressão
Artística _____________________________________, assume(m)
responsabilidade para o contexto disposto abaixo:

Declaração de Autoria: o autor declara, nos termos da Lei n° 9.610/98, que
participou da elaboração da obra acima citada, tornando pública sua
responsabilidade sobre o conteúdo do mesmo, isentando a Secretaria da Educação
do Estado do Ceará de qualquer responsabilidade.

Declaração de Originalidade: o autor declara que a obra representa um
trabalho original e que este, em sua totalidade ou parte dele, não foi publicado
anteriormente à data da publicação do V Festival Alunos que Inspiram 2021 - Edição
Especial.

_____________________________ , _____ de ______________________ de 2021
(Cidade)                            (Dia) (Mês)                             .
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