
 

 

PRORROGADO ATÉ 22/06 ÀS INSCRIÇÕES 

Concurso Criativo Juntos e Protegidos no TikTok 

 Regulamento 

 

Objetivos 

Divulgar o projeto Juntos & Protegidos. 

Estimular a criação divulgação de conteúdo digital visando à prevenção ao HIV e às outras 

Infecções Sexualmente Transmissíveis, gravidez na adolescência e diversidade sexual e 

de gênero. 

  

Da Participação 

Poderão participar individualmente pessoas entre 12 e 18 anos de idade ou os respectivos 

responsáveis legais, quando for o caso, residentes nos municípios do Vale do Rio dos 

Sinos. 

 

Dos Requisitos de Participação 

Para participar do concurso a pessoa ou seu responsável deverá ter uma conta pessoal no 

Tik Tok e seguir os perfis @hivfiquesabendo na mesma plataforma e no Instagram. 

Preencher o formulário de inscrição - no qual consta que foi lido e aceito os termos do 

Regulamento do Concurso - e o termo de autorização de uso de nome e imagem 

disponíveis no link https://feev.as/concursotiktok2022 

Os inscritos autorizam a utilização de seu nome, imagem e som de voz, em qualquer um 

dos meios escolhidos pela comissão organizadora do concurso, para divulgação desta 

promoção, pelo período de 12 (doze) meses, a contar do término da promoção. Se qualquer 

participante do vídeo não autorizar o uso de sua imagem, a inscrição será excluída. 

Fica vedada a participação de familiares de até 3º grau de membros da comissão 

organizadora do concurso. 

 

Dos Critérios de Participação 



 

 

Produzir um vídeo com duração de no máximo 45 segundos, voltado a informações sobre 

prevenção ao HIV e às outras Infecções Sexualmente Transmissíveis, gravidez na 

adolescência e diversidade sexual e de gênero. 

O vídeo deverá ser enviado em formato mp4 e orientação vertical. 

Cada participante poderá enviar apenas um vídeo. Não é vetada a participação de mais de 

um ator em um vídeo.  

Deverá ser anexado ao vídeo as autorizações para uso de imagem de todos os 

participantes. 

 

Da Inscrição 

O período de inscrição no concurso será de 12 de abril de 2022 até 22 junho de 2022. Será 

considerado inscrito o participante que atender todos os itens designados nos Requisitos 

de Participação e nos Critérios de Participação.  

A inscrição deverá ser enviada para o endereço de e-mail: projetohiv@feevale.br 

 

Recurso  

A fase de Recurso tem por objetivo possibilitar a retificação e reenvio de vídeo.  

As inscrições não habilitadas receberão notificação por e-mail e poderão realizar o reenvio 

do dia 27 a 29 de junho. 

Os pedidos de recurso deverão ser enviados para o endereço de e-mail: 

projetohiv@feevale.br. 

 

Fase 1 – Seleção 

Os vídeos enviados serão avaliados pela Comissão Organizadora. Serão selecionados, 

entre os vídeos habilitados, os 30 melhores para a Fase 2 do Concurso. 

Serão avaliados os seguintes critérios: 

 Iluminação:(nem muito claro, nem muito escuro); 

 Cenário: (importante manter o fundo do vídeo clean, ou com um cenário que remeta 
ao assunto tratado); 

 Ângulo de câmera: (importante se enquadrar direito, evitando ângulos que deformem 
o rosto, a não ser que seja o conceito do vídeo); 

 Criatividade: (só passar a informação não é o bastante, tem que pensar em COMO 
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passar a informação); 

 Ritmo: (o vídeo tem que ser dinâmico, de fácil entendimento); 

 Cortes: (importante se ligar em onde e como fazer os cortes no vídeo, para não 
perder ou atropelar o ritmo). 

Critérios de Desclassificação: 

Os vídeos enviados não poderão ter conteúdos que (a) atente contra as leis, a moral e aos 

bons costumes, a dignidade, imagem, reputação, honra, nacionalidade e etnia; (b) 

apresente manifestação de caráter político, religioso, (c) faça apologia a drogas e/ou firam 

a integridade ou qualquer outro direito de qualquer pessoa; (d) seja contra a ordem pública 

e/ou qualquer norma jurídica vigente; (e) tenha qualquer expressão de cunho comercial de 

qualquer objeto ou marca protegido pelos direitos autorais ou, ainda, (f) divulgue nomes, 

marcas, produtos e/ou serviços que não sejam dos membros organizadores do concurso, 

sob pena de desclassificação imediata. (g) apresentem inconformidades científicas sobre o 

tema abordado (h) não tenham apresentado a autorização de uso de imagem de cada ator-

participante. 

O autor que enviou um vídeo que foi desclassificado será notificado através de e-mail e 

poderá participar novamente com um novo vídeo, no período de recurso já mencionado. 

 

Fase 2 - Avaliação Pública 

Os vídeos selecionados na Fase 1 serão publicados na conta do Tik Tok do 

@hivfiquesabendo no dia 07 de julho e ficarão disponíveis para a visualização até as 18 

horas do dia 14 de julho de 2022. 

Os 3 vídeos que conquistarem mais curtidas no perfil @hivfiquesabendo no período de 

publicação serão considerados vencedores. 

Os inscritos terão liberdade de divulgar sua participação no concurso, por todos os meios 

que achar conveniente.  

 

Da Premiação 

Os 3 vídeos mais curtidos serão eleitos vencedores. Em caso de empate, haverá uma 

prorrogação de 24h no período de avaliação.  

 

Dos Prêmios 

1° Prêmio- Uma caixa de som BLUETOOTH SPEAKER JBL GO3 PRETA e uma Cesta 

com produtos da Confeitaria Trentin no valor de R$ 250,00; 



 

 

2° Prêmio- Uma caixa de som BLUETOOTH SPEAKER JBL GO3 PRETA e uma Cesta com 

produtos da Confeitaria Trentin no valor de R$ 150,00; 

3° Prêmio- Cesta com produtos da Confeitaria Trentin no valor de R$ 100,00. 

 

Da Entrega   

Os prêmios serão entregues em horário a confirmar no dia 03 de agosto de 2022 na 

Universidade FEEVALE. 

 

Casos não previstos neste Regulamento serão avaliados pela Comissão Organizadora. 

Dúvidas podem ser encaminhada para o endereço:  projetohiv@feevale.br 

 

Iniciativa 

Este concurso é uma iniciativa do Projeto Social HIV Fique Sabendo da Universidade 

Feevale e Equipe Voluntária Brasil com o apoio da Secretaria Municipal da Saúde e 

Secretaria da Cultura de Novo Hamburgo/RS. 

 

 


