
 
 

 

CONCURSO DE VÍDEOS “POR QUE DEVEMOS ACREDITAR NA HUMANIDADE?” 

Dia Mundial da Filosofia 2018 

Introdução 

O concurso é um convite a conseguir, por meio de vídeos, depoimentos que respondam a esta 

pergunta tão crucial: “Por que devemos acreditar na humanidade?”. Em um momento de muitas 

turbulências, existem inúmeros exemplos de generosidade, engenhosidade e bondade que 

necessitam ser destacados para valorizar e reforçar a beleza da experiência humana. Estes 

vídeos serão utilizados na divulgação das celebrações do Dia Mundial da Filosofia de 2018, que 

terá a mesma temática e será celebrado em várias cidades brasileiras. 

Inscrições: 1º a 30 de setembro de 2018. 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO  

PARTICIPAÇÃO 

1 - O concurso “Por que devemos acreditar na humanidade?” é aberto a qualquer indivíduo 

maior de 12 anos, de qualquer nacionalidade e que seja residente no Brasil. 

2 – Os vídeos inscritos devem estar relacionadas com o tema “Por que devemos acreditar na 

humanidade?”. Neles, as pessoas poderão dizer o motivo pelo qual pensam que ainda vale a 

pena acreditar na humanidade, que pode ser através de uma história (real, não fictícia) que os 

inspirou a acreditar no potencial humano ou reflexões sobre o tema, até mesmo em forma de 

poesia ou música.  

3- Está vedada a participação no concurso de trabalhos que caracterizem promoção 

institucional, política, religiosa  ou empresarial. 

4 - Não poderão participar deste concurso integrantes da comissão julgadora. 

INSCRIÇÕES 

1 - Cada participante poderá inscrever até 3 (três) vídeos com duração máxima de 2 minutos.    

2 - As inscrições dos vídeos são gratuitas e deverão ser feitas no período de 1º a 30 de setembro 

de 2018.  

3 – A inscrição deverá ser realizada na página www.diamundialdafilosofia.com.br, por meio de 

preenchimento do formulário próprio, concordância com a divulgação de direitos de imagem e 

envio de link com vídeo que deverá estar postado no YouTube. 

4 - Os participantes se responsabilizarão pela existência de direitos de imagem a terceiros e de 

qualquer possível reclamação por direitos de imagem.  

5 - Os participantes cedem à Nova Acrópole os direitos de utilização e difusão dos vídeos 

apresentados no concurso sempre mencionando o nome do autor. 

http://www.diamundialdafilosofia.com.br/


 
 

 

6 – Sugere-se gravação de vídeos durante o dia ou com iluminação apropriada, a uma distância 

de mais de um metro, sempre na posição horizontal (orientação paisagem), sem interferências 

ao fundo que tirem a atenção do ouvinte ou expectador, escolhendo ambientes livre de ruídos. 

Se for filmar ao ar livre, usar microfone com espuma abafadora por causa dos ruídos causados 

pelo vento. 

7 – Aquele que for gravar o vídeo deve começar dizendo o seu nome e, em seguida, responder 

à pergunta: “Por que devemos acreditar na humanidade?”.  

 

JULGAMENTO 

1 - A decisão do júri é soberana e não caberá recurso. 

2 – O melhor vídeo será premiado conforme os seguintes critérios: 1. Originalidade da reflexão; 

2. Profundidade; 3. Se a mensagem se baseia ou não em uma vivência; 4. Aspectos técnicos, 

relacionados à qualidade da filmagem (este último critério não deve ser priorizado).    

3- Todos os vídeos aprovados por uma triagem prévia - onde serão eliminados os que 

contiverem algo grosseiro, vulgar ou contrário aos princípios da instituição - poderão ser 

divulgados no canal de Nova Acrópole no YouTube e páginas nas redes sociais antes da 

divulgação do resultado em novembro.  

 

PREMIAÇÃO 

1 – O vencedor do concurso será contemplado com equipamento amador para filmagens no 

valor de R$1.000,00 (mil reais).  

2 – O vencedor será avisado por e-mail e o resultado será divulgado no site 

www.diamundialdafilosofia.org.br e no www.acropole.org.br no mês de novembro de 2018. 

3 - A entrega dos prêmios será realizada via Correios ou disponibilizada na sede de Nova 

Acrópole mais próxima da residência do vencedor, de acordo com a sua conveniência.  

DIREITOS AUTORAIS 

1 - Ao se inscrever, os participantes autorizam, automaticamente, a Nova Acrópole a utilizar os 

vídeos inscritos para fins promocionais ou institucionais, uso na internet e redes sociais etc., 

abrindo mão de quaisquer direitos autorais sobre as imagens.  

2 - Para fins de publicação e divulgação, os promotores do concurso poderão reproduzir os 

vídeos com alguns recortes para adequar os vídeos à mídia. 

CONTATO 

Kelly Aguiar 
Nova Acrópole Fortaleza: 
R. Vicente Leite, 2451 
(85) 3257-2777 

http://www.diamundialdafilosofia.org.br/
http://www.acropole.org.br/

