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SUPER CURTAS 

CONCURSO DE VIDEOS CURTOS DA NOVA 

REGULAMENTO 

(Alterado a 9 de Setembro, com a prorrogação do prazo de entrega para 2 de Outubro) 
 
Geral 

1 – Super Curtas – Concurso de Curtas da NOVA é uma iniciativa dos Serviços de Acção Social da 

Universidade Nova de Lisboa (SASNOVA), organizada pelo seu Gabinete de Cultura, Comunicação e 

Imagem, enquadrado na intenção de promover atividades de carácter cultural com impacto junto dos 

alunos da NOVA, motivando-os para a criação artística. 

Tema 

2 – O concurso decorre sobre o tema: “Verão 2020 – Mostra-nos o que o teu verão teve este ano de 

diferente, através uma curta gravada no teu telemóvel.” 

Condições  

3 – Podem participar no Concurso alunos da Universidade Nova de Lisboa (do 1º ao 3º ciclo, incluindo 

alunos estrangeiros em programas de mobilidade). A organização poderá pedir um comprovativo de 

inscrição na NOVA. 

4 – A participação no concurso poderá ser individual ou em grupo, neste caso o grupo não poderá ter mais 

de 3 participantes, todos eles alunos da NOVA.   

5 – Cada aluno apenas poderá concorrer com um vídeo. 

6 – Os trabalhos deverão ser entregues obrigatoriamente em suporte vídeo (que seja suportado pelo 

Youtube), com uma duração máxima de 5 minutos, incluindo o título, autores e os créditos. 

7 – Os vídeos apresentados deverão ser originais e feitos no telemóvel, podendo ter edição posterior. 

8 – Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos concorrentes, reservando a organização o direito 

de retirar de concurso conteúdos que considere ilegais ou ofensivos. 

Direitos 

9 – Os direitos de propriedade intelectual do vídeo devem pertencer na íntegra aos participantes no 

concurso.  
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10 – Ao submeter a sua inscrição no concurso, o(s) autor(es) dos videos declaram ser proprietário(s) ou 

detentores de todas as licenças e direitos necessários para a exibição do vídeo, incluindo, mas não limitado 

a: 

a) Direitos de uso de imagem e som de pessoas, lugares ou coisas que apareçam no vídeo; 

b) Direitos das músicas usadas como banda sonora ou música ambiente no vídeo; 

c) Direito de textos que apareçam no vídeo; 

d) Direito de imagens de arquivo que apareçam no vídeo; 

e) Quaisquer outros direitos autorais que possam impedir ou violar a exibição do vídeo. 

11 – Os vídeos apresentados a concurso poderão ser exibidos pela Universidade Nova de Lisboa em 

qualquer meio, desde que citado(s) o(s) autor(es), sem que tal implique o pagamento de quaisquer direitos. 

Inscrição no concurso 

12 – A inscrição no concurso deverá ser feita até dia 2 de Outubro de 2020, em 

https://sas.unl.pt/supercurtas, através do preenchimento e envio do formulário de inscrição. O vídeo será 

carregado na própria ficha de inscrição (se o seu tamanho o permitir) ou enviado um link que permita a 

descarga do mesmo (Wetransfer, Google Drive, Dropbox, etc.).  

Cronograma 

13 – O concurso respeitará o seguinte cronograma:  

2 de Outubro – Data final para as inscrições 

2 de Outubro a 15 de Outubro (23h59m) – Votação 

16 de Outubro – Divulgação dos finalistas 

Votação 

14 – A organização carregará os vídeos no canal de Youtube “Super Curtas”: 

https://www.youtube.com/channel/UCUkPsXOwz3AA9G9TTzH0drg, após o que decorrerá a votação. 

15 – A votação decorrerá durante o período referido no ponto 13, no canal de Youtube do concurso, e 

será efectuada pela inserção de Like em cada vídeo. No final do prazo, os videos com mais likes serão 

os premiados.  

Prémios 

16 – Serão atribuídos os seguintes prémios: 1º Classificado – 400 €; 2º Classificado – 200 €; 3º Classificado 

– 100 €.  

17 – Os resultados serão comunicados aos vencedores e publicados no site dos SASNOVA (sas.unl.pt). 

https://sas.unl.pt/supercurtas
https://www.youtube.com/channel/UCUkPsXOwz3AA9G9TTzH0drg
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Finais 

18 – Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos por deliberação da organização. 

19 – O participante aceita, sem reservas, as condições definidas neste regulamento através da 

formalização da inscrição. 

20 – A organização reserva o direito de actuar, ao longo de todo o concurso, no sentido de aplicar este 

regulamento, incluindo na desclassificação de concorrentes que não respeitem o mesmo. 

21 – É estritamente proibida a utilização de material promocional e publicitário de marcas nos vídeos 

enviados a concurso. 

22 – As informações pessoais cedidas para inscrição no concurso, tais como o nome, e-mail, número de 

telemóvel e NIF, serão reservadas e apenas utilizadas nos contactos entre a organização e os 

participantes.  

23 – Para mais informações consulte https://sas.unl.pt/supercurtas (ou contacte o Gabinete de Cultura, 

Comunicação e Imagem pelo e-mail cultura@unl.pt. 
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