
 
 

 

CINEMURI - 2019 
MOSTRA DE VÍDEOS DO COLÉGIO MURIALDO PORTO ALEGRE 

 
I – APRESENTAÇÃO 
A 2ª edição do CineMuri – Mostra de Vídeos do Colégio Murialdo Porto Alegre, pretende incentivar a produção 
audiovisual educativa a partir de uma Campanha Publicitária de Matrículas, dando destaque para: “Colégio Murialdo - 
Educando Corações”. 

 
II – OBJETIVOS 
A 2ª Mostra de Vídeos do Colégio Murialdo Porto Alegre é uma mostra de caráter competitivo e que tem por 
finalidade: 

▪ divulgar de forma audiovisual, a partir da visão dos estudantes, o slogan “Educando Corações”; 
▪ estimular a participação de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio em mostras 

artísticas e culturais; 
▪ criar um espaço para a cultura e a produção audiovisual dentro da instituição de ensino; 
▪ ampliar a participação da comunidade escolar em eventos do colégio; 
▪ incentivar o uso de diferentes tecnologias e recursos tecnológicos, de modo responsável e ético. 

 
III – CATEGORIAS 
A 2ª edição do CineMuri terá uma única modalidade de produção audiovisual, em duas categorias: 

● Vídeo publicitário - Ensino Fundamental 
● Vídeo publicitário - Ensino Médio 

 
IV – CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
Poderão participar da Mostra de Vídeos, grupos com quatro alunos, matriculados no Colégio Murialdo Porto Alegre 
em 2019, pertencentes à turmas do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, inclusive com alunos 
de turmas diferentes, mas no mesmo nível escolar - Ensino Fundamental ou Ensino Médio. 
O vídeo inscrito deverá ter sido captado e realizado/produzido pelo grupo de alunos – com recursos próprios. 
O vídeo deve ser de autoria do grupo; 
O grupo deverá ser composto por quatro estudantes de mesmo nível de ensino; 
Cada estudante só pode fazer parte de um grupo; 
Cada grupo poderá inscrever um vídeo; 
O vídeo deverá respeitar as normas de convivência do Colégio Murialdo, bem como os valores e os princípios do 
Colégio. 
Serão aceitas para a exibição apenas cópias em formato digital, com duração máxima de 3 (três) minutos de 
projeção, incluindo tempo de créditos iniciais ou finais, em um dos formatos: .wmv / .mp4 / .mov 

 
V – PROCEDIMENTOS E PRAZO PARA INSCRIÇÃO 
As inscrições deverão ser realizadas através de envio de nomes e turma de cada integrante do grupo e arquivo de 
vídeo finalizado, para o email: cinemuri.poa@murialdo.com.br, no período de 27 de maio à 7 de junho de 2019. 
As inscrições serão confirmadas com resposta de email, no mesmo prazo. 
Não serão aceitas inscrições em que o email recebido não contenha ficha de inscrição e/ou vídeo. 
A inscrição é gratuita e apenas por meio virtual. 

 
VI – CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DOS TRABALHOS 
Os critérios de seleção e avaliação dos vídeos inscritos os citados abaixo. 

▪ Respeito à duração do vídeo para até 3 (três) minutos 
▪ Respeito aos princípios e valores do Colégio Murialdo 
▪ Qualidade de imagem e som 
▪ Originalidade 
▪ Produção em grupos com quatro estudantes de mesmo nível de ensino 
▪ Apresentação de logomarca do Colégio Murialdo Porto Alegre na abertura do vídeo 
▪ Apresentação de endereço e contato do Colégio Murialdo Porto Alegre 
▪ Apresentação dos nomes dos alunos envolvidos nos créditos finais 



VII – COMISSÃO JULGADORA 
A comissão de organização e julgamento do CineMuri 2019, será composta por representante da equipe diretiva, 
professores, ex-alunos e alunos do Colégio Murialdo, selecionados a partir de convite-convocação individual. 

● Os alunos que participarem da comissão, não poderão inscrever vídeos e concorrer na Mostra. 
● Farão parte da Comissão, alunos selecionados como finalistas na 1ª edição do concurso “Meu roteiro daria 

um filme”, da ESPM, em 2018. 
● A Comissão Julgadora fará a votação dos vídeos a serem premiados a partir do preenchimento de ficha 

avaliativa, levando em conta os critérios já definidos. 
● A avaliação dos vídeos será realizada entre os dias 10 e 28 de junho de 2019. 
● A Comissão Julgadora é soberana em suas decisões, sobre as quais não caberão recursos de qualquer 

espécie. 

 
VIII – EXIBIÇÃO E PREMIAÇÃO DOS VÍDEOS 
A cerimônia de entrega dos prêmios da Mostra está prevista para acontecer na mesma noite de exibição dos vídeos 
pré-selecionados, visto que a comissão julgadora já terá assistido e feito suas escolhas anteriormente. No caso de 
não comparecimento dos vencedores, os premiados e/ou seus representantes deverão receber e retirar o prêmio em 
data e local estipulados pela Organização da Mostra. A comissão será a responsável em definir a quantidade de 
vídeos selecionados para a noite de exibição. 

 
IX - INGRESSOS 
Cada grupo inscrito e classificado para a noite de exibição receberá 4 ingressos cortesia (um para cada integrante) e 
6 ingressos para venda, totalizando 10 ingressos. 
Os ingressos deverão ser retirados com a professora Daniela Schneider, e posteriormente pagos, até data a ser 
definida. O valor dos ingressos irá custear a decoração do teatro para a cerimônia, produção de material gráfico e 
premiação. 
Caso os grupos tenham necessidade de mais ingressos para venda, conversar diretamente com a professora e 
verificar disponibilidade. 

 
X – PREMIAÇÃO 
A 2ª Mostra de Vídeos do Colégio Murialdo Porto Alegre premiará os trabalhos melhores avaliados da seguinte 
maneira: 

● Por Voto da Comissão Julgadora - O melhor vídeo de cada uma das categorias, eleito previamente pela 
comissão julgadora, receberá os seguintes prêmios: Troféu Murialdito para o grupo, Medalha de Ouro e 
Certificado de Melhor Vídeo para cada participante do grupo. Vídeos escolhidos como segundo e terceiro 
lugares receberão Medalhas e Certificados para cada participante do grupo. 

● Por Voto Popular. O Vídeo aclamado e eleito por votação do público presente na sessão de exibição da 
mostra (19 de julho) receberá: Certificado de Melhor Vídeo por Voto Popular, no retorno do recesso escolar, 
em data a ser definida e divulgada posteriormente. 

 
XI – CRONOGRAMA 

● Divulgação do edital: 20 de março 
● Período de Inscrições: de 27 de maio à 7 de junho 
● Período de Avaliação dos vídeos: de 10 à 28 de junho 
● Divulgação dos Finalistas: 1º de julho 
● Retirada de ingressos: de 2 à 5 de julho 
● Acerto dos valores dos ingressos: até 17 de julho 
● Exibição e Premiação: 19 de julho (horário à definir) 


