
 

 

 

TERMOS E REGULAMENTO 

Para participar da Maratona Animada SENAI é preciso aceitar o regulamento em sua 

totalidade, no ato da inscrição. 

A MARATONA ANIMADA SENAI é um desafio criativo para produção de curtas-metragens de 

animação, organizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento 

Regional do Estado do Rio de Janeiro - SENAI-RJ, entidade de ensino profissionalizante, 

com sede nesta cidade, na Av. Graça Aranha nº 01, 8º andar, inscrita no CNPJ, sob o nº 

03.848.688/0001-52 em parceria com o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ESTUDO E 

INTEGRAÇÃO PELA ANIMAÇÃO – IDEIA, inscrito no CNPJ sob o  número 

05.596.539/0001-79, com sede na rua Voluntários da Pátria, 259 – Sobreloja – Botafogo – Rio 

de Janeiro, responsável pela realização de ANIMA MUNDI - Festival Internacional de 

Animação do Brasil. 

 CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

No ato de inscrição, o responsável da equipe, na qualidade de produtor-líder, aceita 

automaticamente as regras e condições descritas neste documento e assume total 

responsabilidade sobre os demais integrantes de sua equipe. O responsável da equipe deve 

ser maior de idade e plenamente capaz de aceitar os Termos e Regulamento. 

A organização da MARATONA ANIMADA SENAI  poderá alterar e atualizar os Termos e 

Regulamento a qualquer momento, sem aviso prévio, sendo sempre responsabilidade do 

usuário verificar a versão mais recente que estará disponível em 

www.cursosenairio.com.br/maratonaanimada 

1. SOBRE A MARATONA ANIMADA SENAI 

 A MARATONA ANIMADA SENAI oferecerá premiação por meio de concurso de curtas-

metragens de animação com processos de seleção próprios e especificados neste termo. As 

condições de participação, as regras gerais e os prêmios estão descritos neste documento. 

Os participantes das equipes terão um prazo de uma semana corrida, contada da data de 

divulgação do Tema e do Elemento Obrigatório, que serão divulgados no dia 16 de julho de 

http://www.cursosenairio.com.br/maratonaanimada


 

 

 

2018, às 18h,  durante o evento que ocorrerá na unidade SENAI Maracanã, localizado na 

Rua São Francisco Xavier, 417, Auditório – Maracanã – RJ.  

O evento de divulgação do Tema e do Elemento Obrigatório é  aberto a todas as equipes 

devidamente inscritas na Maratona Animada, conforme cronograma.  

Não será permitida a entrada de pessoas no evento com bermuda, chinelo, boné nem outros 

trajes considerados inadequados. 

A presença neste evento não é obrigatória, todavia, o Tema e o Elemento Obrigatório 

somente serão divulgados no site do SENAI, aba Maratona Animada 2018, e no Facebook do 

SENAI até as 10h do dia 17 de julho. 

 2. CRONOGRAMA 

 

3. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO 

Ao enviar um vídeo para a MARATONA ANIMADA SENAI, o usuário declara expressamente 

e garante ser proprietário ou possuidor de todos os direitos e licenças necessários para a 

exibição do vídeo, incluindo – mas não se limitando a: 



 

 

 

●Direitos de uso de imagem e som de pessoas, lugares ou coisas que aparecem no vídeo. 

●Direitos de músicas usadas como trilha sonora ou incidental no vídeo. 

●Direito de textos que aparecem no vídeo. 

●Direito de roteiro original do vídeo. 

●Direito de imagens de arquivo que apareçam no vídeo. 

●Direito de patentes ou licença para uso de informações de terceiros. 

●Ou quaisquer outros direitos autorais que possam impedir ou violar a exibição comercial ou 

não comercial do vídeo. 

O usuário se compromete a: 

●Não enviar vídeo contendo imagens ou sons vulgares, difamatórios, preconceituosos, 

pornográficos ou que desrespeitem o Código Penal Brasileiro e a legislação vigente, assim 

como não encaminhar vídeos de conteúdo político-partidária ou religioso; 

●Não violar a privacidade de terceiros nem desrespeitar terceiros racial, ética, 

profissionalmente ou de qualquer outra forma. 

●Não copiar ou arquivar os vídeos de outros usuários do serviço sem autorização de seus 

titulares. 

4. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

●Profissionais e estudantes de áreas tais como design, TI, cinema, produção artística ou 

áreas afins ao mercado de filmes de animação, maiores de 18 anos. 

●Não poderão participar empregados e estagiários que mantenham vínculos com qualquer 

das empresas do Sistema FIRJAN (FIRJAN, SESI-RJ, SENAI-RJ, IEL e CIRJ) ou com o 

Anima Mundi. 

●Cada equipe deverá ter apenas um único responsável (este não poderá ser responsável por 

outra equipe, mas poderá fazer parte na qualidade de “membro integrante” de outra equipe). 



 

 

 

● Ficará o responsável por cada equipe, incumbido de realizar a inscrição da mesma no site 

www.cursosenairio.com.br/maratonaanimada  e, ainda, o dever de observar as seguintes 

regras e condições: 

a)Ser maior de 18 anos comprovando através da sua carteira de Identificação; 

b)Possuir e fornecer seu e-mail pessoal; 

c)Possuir e fornecer seu CPF; 

d)Possuir conta bancária como titular; 

e)Definir um nome para a equipe; 

f)Responsabilizar-se, se necessário, por obter todas as autorizações necessárias dos 

membros integrantes da equipe para divulgação do material e participação na MARATONA 

ANIMADA SENAI. 

Quanto aos membros da equipe: Ter e fornecer o nome completo e o e-mail dos integrantes 

da equipe (mínimo de duas e máximo de 5 pessoas, incluindo o responsável). 

Caberá ao representante líder de cada equipe preencher corretamente os dados no ato da 

inscrição e efetuar o correto envio dos documentos (Identidade e CPF) digitalizados no ato do 

preenchimento do formulário de inscrição. 

 5. DIREITOS DE INDENIZAÇÃO E PRIVACIDADE 

 Os usuários-participantes concordam por si e pelo seu grupo, em isentar o SENAI RJ, o 

Anima Mundi e as demais empresas e pessoas físicas envolvidas no oferecimento da 

MARATONA ANIMADA SENAI, bem como seus parceiros, clientes e patrocinadores, de 

quaisquer perdas e danos advindos do desrespeito dos Termos e Regulamento da 

MARATONA ANIMADA SENAI , ou de perdas e danos decorridas de qualquer tipo de 

violação legal gerada pelo(s) vídeo(s) enviado(s).  

Os usuários-participantes estão cientes e concordam que as informações e conteúdos 

enviados passarão a ser públicos. Isso significa que as informações, conteúdos e/ou vídeos 

enviados poderão ser publicados gratuitamente nos endereços oficiais de internet da 



 

 

 

MARATONA ANIMADA, no site do SENAI RJ –  www.cursosenairio/maratonaanimada  – e no 

site do Anima Mundi – www.animamundi.com.br – para qualquer interessado que deseje 

acessá-los, assim como em perfis oficiais das entidades que compõem o Sistema FIRJAN 

(FIRJAN, SESI-RJ, SENAI-RJ, CIRJ e IEL) nas mídias sociais, tais como Facebook, Twitter e 

YouTube, não se restringindo a estas. 

6. INSCRIÇÃO 

 ●A inscrição é gratuita, mas para que seja possível o envio do vídeo é preciso preencher um 

cadastro de equipe no formulário contido no site da MARATONA ANIMADA SENAI e aceitar 

os Termos e Regulamento. Todos os membros da equipe devem estar devidamente 

cadastrados no momento da inscrição.  

●Cada equipe deverá ter um único responsável escolhido (líder de equipe). 

●Cada equipe poderá enviar tão somente um único “curta-metragem de animação” o que será 

feito exclusivamente pelo responsável pela equipe. 

●Todos os vídeos enviados e que estiverem de acordo com o presente documento Termos e 

Regulamento serão considerados inscritos na MARATONA ANIMADA SENAI . 

7. TEMA e ELEMENTO OBRIGATÓRIO 

 ●O Tema e o Elemento Obrigatório para criação das animações serão divulgados no evento 

descrito no item 1 deste Termo e no site da MARATONA ANIMADA SENAI  em dia e horário 

descritos no cronograma. 

●Todas as animações inscritas deverão estar predominantemente relacionadas com o Tema 

divulgado e conter o Elemento Obrigatório. 

●Fica a critério da organização da MARATONA ANIMADA SENAI  a desclassificação da 

animação caso considere que a mesma não esteja relacionada com o Tema especificado ou 

não contenha o Elemento Obrigatório. Não haverá recurso contra esta deliberação. 



 

 

 

● Não serão aceitas animações com conteúdos promocionais, de cunho político-partidário, de 

caráter ofensivo ou com conteúdo sexual explícito, bem como poderão desclassificadas em 

qualquer etapa do processo. 

8. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA OS VÍDEOS ENVIADOS 

 ●Os vídeos deverão ter créditos dos responsáveis por sua realização, incluindo créditos de 

trilha sonora (independentemente de ser de domínio público ou não), de imagens e outros 

materiais de terceiros. 

●Os vídeos deverão apresentar elementos sonoros como: trilha musical, ruídos ou diálogos. 

●Exibição das cartelas inicial e final da Maratona Animada SENAI (disponível para download 

no site), por três segundos. 

●Todos os vídeos deverão ter aderência ao tema definido pelos organizadores da 

MARATONA ANIMADA SENAI, assim como conter o Elemento Obrigatório definido 

●Até o final do prazo estabelecido no cronograma, os responsáveis pelas equipes deverão 

publicar o vídeo no YouTube ou Vimeo com opção de download e encaminhar o link para a 

organização, conforme mensagem recebida por e-mail após inscrição da equipe. 

9. FORMATO DOS VÍDEOS 

 ●Somente serão aceitos curtas-metragens de animação desenvolvidos exclusivamente em 

técnicas de animação (Tradicional analógica, Digital 2D, 3D, Cut-out, Stopmotion, Pixilation). 

●Opções de formato em Full HD 1920x1080, compatível com as especificações do YouTube 

e/ou Vimeo. 

●Serão desclassificados os vídeos com formato diferente do descrito acima. 

 

10. DURAÇÃO DOS VÍDEOS 



 

 

 

●Os vídeos deverão ter no mínimo 30 (trinta) segundos e no máximo 300 (trezentos) 

segundos, ou seja, 5 (cinco) minutos, de duração, incluindo os créditos (nomes das pessoas 

que realizaram o vídeo). 

●Serão desclassificados os vídeos com duração diferente da descrita acima ou aqueles 

considerados pela comissão julgadora como inacabados. 

11. REGRAS DE JULGAMENTO E VOTAÇÃO DAS CATEGORIAS – REGRAS DA 

PREMIAÇÃO 

 ● O objetivo da premiação é auxiliar os vencedores nas suas próximas animações e 

contribuir para sua inserção no mercado de trabalho. 

●A divulgação oficial do resultado será realizada no encerramento do Festival Anima Mundi, 

que acontecerá em data e local previstos pela organização do evento, e posteriormente será 

divulgado no site www.cursosenairio.com.br/maratonaanimada. 

● Todos os integrantes da equipe vencedora do 1º lugar, receberão o seguinte prêmio: 

Serão concedidas pelo SENAI, bolsas de estudos, para a realização de cursos de 

aperfeiçoamento ou de qualificação profissional, intransferíveis e individuais somente para os 

membros inscritos da equipe vencedora de 1º  lugar, informados respectivamente no 

formulário de inscrição  

 ●A equipe vencedora receberá adicionalmente o seguinte prêmio: 

 soma em dinheiro no valor de R$5.000,00  (cinco  mil reais), cujo valor será pago ao 

representante líder da equipe (conforme regras abaixo especificadas). 

●As animações encaminhadas pelas equipes participantes da MARATONA ANIMADA SENAI  

serão selecionadas dentro das regras estabelecidas, avaliadas e julgadas, por critério de 

pontuação de 0 a 10 pontos, pelo Júri Técnico, indicado pelo SENAI RJ e pelo Anima Mundi 

●As animações serão avaliadas e julgadas segundo os seguintes critérios: 

-Animação (5 pontos) 

-Roteiro (4 pontos) 



 

 

 

-Arte (3 pontos) 

-Edição (2 pontos) 

-som (1 ponto) 

●Será vencedora a equipe com a maior pontuação.  

●Havendo empate na pontuação o desempate será decidido de acordo com o critério dos 

vídeos com as maiores pontuações, na seguinte ordem dos itens avaliados: animação, 

roteiro, arte, edição e som. 

●Os três vídeos com maior pontuação serão exibidos no encerramento do Festival Anima 

Mundi no dia 29 de julho de 2018. Os classificados serão divulgados no site da MARATONA 

ANIMADA SENAI no dia 27 de julho de 2018 até às 23h59. O resultado também será 

divulgado nas redes sociais. A organização do Festival Anima Mundi enviará ainda um email 

aos responsáveis das equipes classificadas.    

Serão desclassificadas as equipes, e desprezadas as animações a qualquer tempo que: 

○Consideradas pela comissão julgadora como inacabadas; 

○Desenvolvidas em técnicas de animação diferentes da Tradicional analógica, Digital 2D, 3D, 

Cut-out, Stopmotion, Pixilation; 

○Desenvolvidas em formato diferente de Full HD 1920x1080, compatível com as 

especificações do YouTube ou Vimeo; 

○Com tempo inferior a 30 (trinta) segundos e superior a 300 (trezentos) segundos, incluindo 

os créditos (nomes das pessoas que realizaram o vídeo); 

○Que não constarem créditos dos responsáveis por sua realização, incluindo créditos de trilha 

sonora (independentemente de ser de domínio público ou não), de imagens e outros 

materiais de terceiros; 

○Que não constarem elementos sonoros como: trilha musical, ruídos ou diálogos; 



 

 

 

○Que não exibirem cartelas inicial e final da Maratona Animada (disponível para download no 

site), por três segundos; 

○Que não tiverem relacionadas ao Tema especificado ou que não contenham o Elemento 

Obrigatório definido pelos organizadores da Maratona Animada; 

○Que não forem publicadas, pelos responsáveis das equipes, no YouTube ou Vimeo e o 

respectivo link com opção para download enviado para a organização da MARATONA 

ANIMADA SENAI, por meio do endereço informado na mensagem de confirmação de 

inscrição, até o final do prazo estabelecido no cronograma. 

○Que constarem conteúdos promocionais, de cunho político-partidário, de caráter ofensivo ou 

com conteúdo sexual explícito. 

●Os organizadores da MARATONA ANIMADA SENAI  podem unilateralmente recusar a 

inclusão de vídeos a qualquer tempo, que não respeitem as normas sobre os direitos 

autorais, o Código Penal Brasileiro e as demais legislações pertinentes. 

●O critério de rateio do valor entre os integrantes de cada equipe é de responsabilidade 

exclusiva das mesmas. O recebedor do prêmio deverá ser o responsável pela equipe (líder). 

●A partir do dia 1º de agosto de 2018, o “Anima Mundi” entrará em contato com o responsável 

pela equipe vencedora, solicitando os dados bancários para depósito dos valores. 

●O Anima Mundi se compromete a pagar o valor do prêmio, que será depositado em conta 

corrente, até 30 de setembro de 2018. O valor é bruto e sofrerá os descontos legais 

pertinentes. 

●As bolsas de estudo serão concedidas para apenas um curso e conforme disponibilidade de 

vagas e de acordo com o portfólio das unidades do SENAI Maracanã ou Laranjeiras. O 

cronograma dos cursos e a data de previsão de início de cada curso poderá sofrer 

modificação pelo SENAI RJ sem exclusão do direito à bolsa de estudo que fica garantida, 

observados os prazos e demais condições. 

●É de responsabilidade individual de cada um dos integrantes das equipes vencedoras, 

comparecer presencialmente no SENAI RJ, nas unidades: Maracanã e Laranjeiras em até 30 



 

 

 

dias corridos e improrrogáveis após a divulgação dos resultados, para obter as informações e 

condições específicas em relação às bolsas de estudo, bem como para escolher o curso 

disponível de sua preferência. O interessado que não comparecer no SENAI RJ no prazo 

acima (30 dias) perderá totalmente a bolsa de estudos. 

●O comparecimento do interessado no prazo acima mencionado será registrado e 

protocolado na Unidade Maracanã ou Unidade Laranjeiras, e será condição obrigatória para a 

garantia da bolsa de estudo e sua respectiva matrícula no curso, ficando assegurado, a partir 

da data que compareceu, um novo prazo máximo de até 12 meses para realizar a matrícula, 

sob pena de perda do prêmio. 

●O SENAI RJ se reserva ao direito de manter os requisitos acadêmicos e legais dos cursos, 

horários e demais condições de escolaridade, sendo certo que as regras específicas dos 

cursos a serem escolhidos serão informadas e esclarecidas respectivamente nas próprias 

Unidades acima citadas, ou outra forma eventualmente divulgada. 

●Escolhido o curso pelo interessado, verificado o preenchimento de requisitos se houver, e 

efetuada sua matrícula, este não poderá ser mais trocado. Somente se admitirá a troca I) 

quando eventualmente não se formar a turma, II) se o SENAI RJ cancelar o curso, III) Se o 

SENAI RJ adiar a data do curso, ficando nestas hipóteses autorizada a troca para outro curso 

de interesse do participante, sem prejuízo para o aluno e sem contagem de prazos. 

 

12. CESSÃO DE DIREITOS PARA PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL DOS VÍDEOS 

 ●O responsável pela inscrição da equipe, bem como demais membros, cedem a título 

gratuito ao SENAI RJ e ao Anima Mundi todos os direitos dos vídeos enviados à MARATONA 

ANIMADA SENAI, por prazo indeterminado, para sua veiculação e difusão cultural nas 

seguintes modalidades: 

●A veiculação ou exibição em programas jornalísticos em qualquer tipo de mídia, na íntegra 

ou em parte, para a divulgação da MARATONA ANIMADA SENAI. 



 

 

 

●A veiculação, exibição ou divulgação em centros culturais, escolas, museus e demais 

estabelecimentos culturais sem fins lucrativos, dentro e fora do Brasil. 

●Para a confecção de catálogos da MARATONA ANIMADA SENAI em DVD – ou formatos 

que venham a substituí-lo – para divulgação e difusão cultural sem fins lucrativos. 

●Para promoção da MARATONA ANIMADA SENAI nos endereços oficiais de internet do 

evento e em canais de Portais, sites de internet parceiros e perfis em Redes Sociais da 

MARATONA ANIMADA SENAI, Anima Mundi e SENAI RJ. 

●Promoção da MARATONA ANIMADA SENAI em TVs ou outras mídias que tenham acordo 

de parceria para a promoção. 

●No site da MARATONA ANIMADA SENAI (ou em formato DVD) em atividades relacionadas 

à educação. 

●Todos os participantes declaram expressamente que possuem todos os direitos contidos 

nas respectivas animações, sendo individualmente e/ou coletivamente exclusivamente 

responsáveis pelos respectivos conteúdos, garantindo que possuem todas as necessárias 

licenças, autorizações, direitos para utilizar toda e qualquer obra ou propriedade intelectual de 

terceiros, e declaram expressamente isentar o SENAI RJ e o Anima Mundi de qualquer 

responsabilidade civil ou criminal. 

●Os titulares das animações vencedoras concedem ao SENAI RJ e ao Anima Mundi o direito 

de inserir cartela com as logomarcas dessas instituições e dos apoiadores, nas cópias das 

animações que serão exibidas em público, enviadas à imprensa, e o que vier a ser negociado 

para exibição, sempre no contexto institucional da MARATONA ANIMADA SENAI. 

13. CURADORIA E CASOS OMISSOS 

 ●A escolha, seleção e julgamento dos vídeos premiados é de responsabilidade exclusiva da 

equipe de jurados da MARATONA ANIMADA SENAI, não podendo ser questionada em 

nenhuma hipótese, não cabendo recurso sobre o resultado do julgamento técnico . 

●Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da MARATONA ANIMADA 

SENAI. 



 

 

 

●Os Termos e Regulamento da MARATONA ANIMADA SENAI são regidos pelas Leis da 

República Federativa do Brasil. As partes elegem o Foro Central da Comarca da Capital do 

Rio de Janeiro para dirimir quaisquer divergências decorrentes do presente Regulamento, 

com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 


