
 
 

DODF n

Edital nº 32, de 08 de julho de 2019.

 
Altera datas do EDITAL DO CONCURSO N°
março de 2019, que regulamenta o 5º FESTIVAL
Ghislaine Cecília Carvalho Porto de Almeida
 
O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO  DISTRITO  FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo De
novembro de 2017, consoante os autos do Processo Administrativo nº 080
EDITAL DO CONCURSO N° 12, DE 21 DE MARÇO DE 2019, publicada no DODF nº 57, de 26 de março de 2019, 
que regulamenta o 5º FESTIVAL DE CURTAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL 
Carvalho Porto de Almeida (Ghisa Pôrto), 
que passam a ter a seguinte redação: 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O Concurso tem como objeto selecionar 15 (quinze) produções fílmicas/artísticas produzidas por 
estudantes das escolas públicas do Distrit
(quinze) produções do Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jov
Segmentos) e premiar os(as) vencedores(as) de cada nível/modalidade em   10 (dez) categorias prevista no 
item 11.4, 11.4.1 e 11.4.2 do Edital e Art. 27 e §§ do Regulamento do Concurso, nos diversos gêneros  
cinematográficos, à exceção de filmes  institucionais,  publicitários, propaganda político
contenham teor pornográfico ou que incentivem a prática do tabagismo, o uso de drogas ilícitas, o uso de 
bebidas alcoólicas e conteúdos discriminatórios definidos  n
exibidos nos dias 25 e 26 de novembro de 2019, dentro  da  Programação  do  52º  Festival  de  Brasília  do  
Cinema  Brasileiro  que,  por  sua  vez,  está previsto para acontecer no mês de setembro de 201

 
4. DA  PROGRAMAÇÃO 
 
4.4. A exibição e a premiação das produções fílmicas do 5º Festival de Curtas das Escolas Públicas do Distrito 
Federal realizar-se-ão no mês de novembro de 2019, no Cine Brasília (EQS 106/107, Asa Sul, Brasília, Distrito 
Federal). 
 
7. DA  INSCRIÇÃO  E  POSTAGEM 
 
7.1. A inscrição dos filmes que  concorrerão
Federal será realizada da seguinte maneira:
II - O  período  de  inscrição  contar-se-á da  data  
setembro de 2019; 
V - A listagem com as produções fílmicas inscritas
formalidades pela Comissão Organizadora, será divulgada, preliminarmente, na data de
2019, e a divulgação final dar-se-á na data
(www.educacao.df.gov.br/festcurtas/) 
 
 
 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 
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N° 12, DE 21 DE MARÇO DE 2019, publicado no DODF nº
FESTIVAL DE CURTAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO 

Almeida (Ghisa Pôrto) 

O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
DO  DISTRITO  FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n.º  38.631, de 20 de 
novembro de 2017, consoante os autos do Processo Administrativo nº 080-0032577/2018
EDITAL DO CONCURSO N° 12, DE 21 DE MARÇO DE 2019, publicada no DODF nº 57, de 26 de março de 2019, 

L DE CURTAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL 
rto), torna pública a alteração de itens referentes a datas e cronogramas, 

selecionar 15 (quinze) produções fílmicas/artísticas produzidas por 
estudantes das escolas públicas do Distrito Federal do Ensino Fundamental - Anos Finais 
(quinze) produções do Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA 
Segmentos) e premiar os(as) vencedores(as) de cada nível/modalidade em   10 (dez) categorias prevista no 
item 11.4, 11.4.1 e 11.4.2 do Edital e Art. 27 e §§ do Regulamento do Concurso, nos diversos gêneros  

, à exceção de filmes  institucionais,  publicitários, propaganda político-
contenham teor pornográfico ou que incentivem a prática do tabagismo, o uso de drogas ilícitas, o uso de 
bebidas alcoólicas e conteúdos discriminatórios definidos  no Art. 1º da Lei nº 5.448/2015, a fim de que sejam 
exibidos nos dias 25 e 26 de novembro de 2019, dentro  da  Programação  do  52º  Festival  de  Brasília  do  
Cinema  Brasileiro  que,  por  sua  vez,  está previsto para acontecer no mês de setembro de 201

A exibição e a premiação das produções fílmicas do 5º Festival de Curtas das Escolas Públicas do Distrito 
ão no mês de novembro de 2019, no Cine Brasília (EQS 106/107, Asa Sul, Brasília, Distrito 

que  concorrerão à seleção do 5º Festival de Curtas das Escolas
Federal será realizada da seguinte maneira: 

á da  data  inicial  de  16  de  maio  de  2019  até a  data  final  de  20 de 

inscritas e seus respectivos links, após análise do cumprimento das 
izadora, será divulgada, preliminarmente, na data de 

data de 05 de novembro de 2019, todas no site da SEEDF 

DODF nº 57, de 26 de 
DISTRITO FEDERAL - 

creto n.º  38.631, de 20 de 
0032577/2018- 20, relativo ao 

EDITAL DO CONCURSO N° 12, DE 21 DE MARÇO DE 2019, publicada no DODF nº 57, de 26 de março de 2019, 
L DE CURTAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL - Ghislaine Cecília 

torna pública a alteração de itens referentes a datas e cronogramas, 

selecionar 15 (quinze) produções fílmicas/artísticas produzidas por 
Anos Finais - (6º ao 9º Ano) e 15 

ens e Adultos (EJA - 1º, 2º e 3º 
Segmentos) e premiar os(as) vencedores(as) de cada nível/modalidade em   10 (dez) categorias prevista no 
item 11.4, 11.4.1 e 11.4.2 do Edital e Art. 27 e §§ do Regulamento do Concurso, nos diversos gêneros  

-partidária, que 
contenham teor pornográfico ou que incentivem a prática do tabagismo, o uso de drogas ilícitas, o uso de 

o Art. 1º da Lei nº 5.448/2015, a fim de que sejam 
exibidos nos dias 25 e 26 de novembro de 2019, dentro  da  Programação  do  52º  Festival  de  Brasília  do  
Cinema  Brasileiro  que,  por  sua  vez,  está previsto para acontecer no mês de setembro de 2019. 

A exibição e a premiação das produções fílmicas do 5º Festival de Curtas das Escolas Públicas do Distrito 
ão no mês de novembro de 2019, no Cine Brasília (EQS 106/107, Asa Sul, Brasília, Distrito 

Curtas das Escolas Públicas do Distrito 

inicial  de  16  de  maio  de  2019  até a  data  final  de  20 de 

do cumprimento das 
28 de outubro de 

todas no site da SEEDF 



 
 

 
8. DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS FILMES
 
8.1. Das produções fílmicas inscritas, a Comissão
Fundamental - Anos Finais - (6º ao 9º Ano)
Educação de Jovens e Adultos (EJA - 1º, 2º
8.1.1. A  lista  das  produções  fílmicas  selecionadas  será divulgada  no  dia  04  de  outubro  de  2019,  no site 
oficial da SEEDF (www.educacao.df.gov.br/festcurtas/).
8.6. O resultado final dos filmes vencedores das 10 (dez) categorias  será divulgado nos dias 25 e  26         de 
novembro de 2019, respectivamente, no Cine B
do   Distrito   Federal,   após   a   exibição   e,   posteriormente,   publicado   no   DODF,   conforme disposto no 
art. 28 do Regulamento do Concurso. 
 
11. A EXIBIÇÃO E PREMIAÇÃO 
 
11.1. As 15 (quinze) produções fílmica selecionadas
Jovens e Adultos (EJA 1º, 2º e 3º Segmentos)
DF) no dia 25 de novembro de 2019, no turno matutino.
11.2. As 15 (quinze) produções fílmicas selecionadas
exibidos no Cine Brasília (EQS 106/107, Asa Sul, Brasília 
matutino. 
11.3. O resultado Final com as produções
anunciadas como parte da programação do 
dias 25 e 26 de novembro de 2019 (mesmos
I. No dia 25 de novembro de 2019, no turno
Ensino Médio Regular, Educação Profissional
- 1º, 2º e 3º Segmentos); 
II. No dia 26 de novembro de 2019, no turno 
Ensino Fundamental - Anos Finais (6º ao 9º ano).
11.5. Após o anúncio no Cine Brasília (EQS 106/107, Asa Sul, Brasília  
vencedores das 10 (dez) categorias será divulgado no site oficial da Secretaria de Estado de Educação 
Distrito Federal, nos dias 25 e 26 de novembro 
categorias previstas no item 11.4 do Edital e no Art. 27 deste Regulamento do Concurso,
publicado no DODF. 
11.6. O deslocamento dos estudantes para 
novembro de 2019, conforme nível/modalidade, 
 
12. DOS RECURSOS, ESCLARECIMENTOS E
 
12.10. Os Recursos deverão respeitar o prazo estabelecido no Art. 109, I, b e § 5º c/c com Art. 40, XV,
Geral de Licitações, qual seja 5 (cinco) dias
SEEDF e da divulgação do resultado dos vencedores
dias 25 e 26 de novembro de 2019 
 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 

FILMES 

Comissão Julgadora selecionará 15 (quinze) produções
Ano) e 15 (quinze) produções do Ensino Médio, Educação

2º e 3º Segmentos). 
A  lista  das  produções  fílmicas  selecionadas  será divulgada  no  dia  04  de  outubro  de  2019,  no site 

(www.educacao.df.gov.br/festcurtas/). 
8.6. O resultado final dos filmes vencedores das 10 (dez) categorias  será divulgado nos dias 25 e  26         de 
novembro de 2019, respectivamente, no Cine Brasília, e no site oficial da Secretaria de Estado de Educação   
do   Distrito   Federal,   após   a   exibição   e,   posteriormente,   publicado   no   DODF,   conforme disposto no 

selecionadas do Ensino Médio, Educação Profissional
Segmentos) serão exibidos no  Cine Brasília  (EQS 106/107, Asa Sul, Brasília 

novembro de 2019, no turno matutino. 
selecionadas do Ensino Fundamental - Anos Finais

exibidos no Cine Brasília (EQS 106/107, Asa Sul, Brasília - DF) no dia 26 de novembro       2019, n

produções fílmicas vencedoras nas 10 (dez) categorias e  a premiação serão 
do 52º Festival de  Brasília do Cinema Brasileiro,

(mesmos dias da exibição), da seguinte maneira: 
turno matutino, às 15 (quinze) produções fílmicas selecionadas

Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA 

No dia 26 de novembro de 2019, no turno matutino, às 15 (quinze) produções fílmicas selecionadas do 
ao 9º ano). 

Após o anúncio no Cine Brasília (EQS 106/107, Asa Sul, Brasília  - DF), o resultado final
vencedores das 10 (dez) categorias será divulgado no site oficial da Secretaria de Estado de Educação 

novembro de 2019, conforme nível/modalidade e consoante as 
categorias previstas no item 11.4 do Edital e no Art. 27 deste Regulamento do Concurso,

para a exibição das 15 (quinze) produções fílmicas 
novembro de 2019, conforme nível/modalidade, ficará sob a responsabilidade da unidade 

E IMPUGNAÇÕES. 

respeitar o prazo estabelecido no Art. 109, I, b e § 5º c/c com Art. 40, XV,
dias úteis a contar da divulgação dos filmes selecionados

vencedores nas datas estabelecidas para exibição

RAFAEL PARENTE 
Secretário de Estado 

produções do Ensino 
Médio, Educação Profissional e 

A  lista  das  produções  fílmicas  selecionadas  será divulgada  no  dia  04  de  outubro  de  2019,  no site 

8.6. O resultado final dos filmes vencedores das 10 (dez) categorias  será divulgado nos dias 25 e  26         de 
rasília, e no site oficial da Secretaria de Estado de Educação   

do   Distrito   Federal,   após   a   exibição   e,   posteriormente,   publicado   no   DODF,   conforme disposto no 

Profissional e Educação de 
Brasília  (EQS 106/107, Asa Sul, Brasília - 

Finais (6º ao 9º ano) serão 
DF) no dia 26 de novembro       2019, no turno 

e  a premiação serão 
Brasileiro, no Cine Brasília, nos 

fílmicas selecionadas do 

fílmicas selecionadas do 

final dos filmes 
vencedores das 10 (dez) categorias será divulgado no site oficial da Secretaria de Estado de Educação do 

e consoante as 
categorias previstas no item 11.4 do Edital e no Art. 27 deste Regulamento do Concurso, e, posteriormente, 

fílmicas nos dias 25 e 26 de 
unidade escolar. 

respeitar o prazo estabelecido no Art. 109, I, b e § 5º c/c com Art. 40, XV, da Lei 
filmes selecionados no site da 

exibição e premiação - nos 


