
6º CONCURSO DE VÍDEOS 
“O Trânsito e o Valor da Vida” - 2018/2019

Realizado anualmente pela Prefeitura de Belo 
Horizonte e BHTRANS, o concurso de vídeos "O Trânsito 
e o Valor da Vida" é direcionado aos estudantes do 
Ensino Médio participantes do Programa “O Jovem e a 
Mobilidade” e busca conscientizá-los sobre a 
participação na construção de uma cidade mais 
humana, estimulando comportamentos que preservem 
suas vidas e o meio ambiente e informando sobre os 
aspectos positivos e negativos das opções pelos modos 
de deslocamentos.

O objetivo é incentivar os jovens a refletir sobre o 
comportamento de cada um no trânsito, no contexto da 
cidade e da sua relação com a qualidade de vida, de 
modo a contribuir para a adoção de comportamentos e 
hábitos que tornem esse ambiente mais seguro, 
civilizado e humano, reduzindo assim o número de 
mortos e feridos.

Para se inscrever, os estudantes deverão preencher a 
ficha de inscrição disponível nas escolas ou acessar o 
portal: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans. No menu 
INFORMAÇÕES, clicar em SEGURANÇA E EDUCAÇÃO 
e, em seguida, na guia BHTRANS EDUCA.

Participe! As melhores ideias serão premiadas.
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REGULAMENTO

Do objeto

Art. 1º. A obra a concorrer ao Concurso de Vídeos “O Trânsito e o Valor da 
Vida” deverá ser produzida em vídeo, com duração máxima de dois 
minutos, com título relacionado ao tema, e deverá ser entregue em CD ou 
DVD, contendo etiqueta identificada com o pseudônimo do autor. 
(Pseudônimo: nome fictício usado por um indivíduo como alternativa ao 
seu nome legal).
§ 1º O vídeo poderá ser gravado nos formatos MPEG, MP4, AVI ou WMV, 
sendo permitida qualquer ferramenta de edição e produzido a partir de 
filmadoras, aparelhos celulares, máquinas fotográficas digitais e/ou 
webcam.
§ 2º O tema será de livre escolha do aluno, desde que relacionado ao 
conteúdo apresentado no encontro “O Jovem e a Mobilidade”, realizado na 
escola onde o aluno estiver matriculado. Exemplos de temas:
« Motociclista
« Respeito ao pedestre
« Ciclista
« Trânsito e meio ambiente
« Trânsito e sustentabilidade
« Mudanças de comportamentos de risco no trânsito

§ 3º O vídeo deverá apresentar apenas o título e o pseudônimo do autor, 
sendo vedada a apresentação de créditos, textos ou quaisquer dados que 
identifiquem o autor.

Da inscrição

Art. 2º. As inscrições dos vídeos para o Concurso de Vídeos “O Trânsito e o 
Valor da Vida” poderão ser feitas de 2 de abril de 2018 a 30 de agosto de 
2019. 
§ 1º Serão considerados inscritos os trabalhos protocolados na BHTRANS 
dentro das datas estabelecidas. Não serão aceitas inscrições fora do 
prazo, sendo estas automaticamente desclassificadas.
§ 2º Os vídeos deverão ser enviados à BHTRANS via correios, em envelope 
ou pacote fechado, com a identificação Concurso de Vídeos “O Trânsito e o 
Valor da Vida 2018/2019”, para o seguinte endereço:

GEDUC – BHTRANS
Av. Engenheiro Carlos Goulart, 900 – Buritis

CEP 30455-902 – Belo Horizonte – MG

§ 3º O campo do remetente deverá ser preenchido com os seguintes 
dados: pseudônimo, título do vídeo e endereço completo do autor. Os 

trabalhos remetidos via Correios deverão ser postados dentro dos prazos 
estabelecidos para as inscrições conforme este regulamento.
§ 4º Os vídeos também poderão ser entregues pessoalmente no endereço 
citado, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horário das 8h às 17h. 
Nenhum trabalho será recebido fora desses dias e horários.
I- O participante que optar por entregar pessoalmente o vídeo deverá fazê-
lo somente na GEDUC – Gerência de Educação para a Mobilidade da 
BHTRANS. A GEDUC não se responsabilizará por vídeos entregues em 
outros locais, como a portaria da BHTRANS ou outras gerências.

 Juntamente com o vídeo, o concorrente deverá enviar sua ficha de 
inscrição devidamente preenchida e guardada dentro de um envelope 
fechado/lacrado.
I- O não preenchimento dos campos obrigatórios da ficha de inscrição 
acarretará a desclassificação automática do trabalho.

 Um mesmo vídeo não poderá ser inscrito mais de uma vez, entretanto 
um aluno poderá enviar mais de um vídeo com uma ficha de inscrição para 
cada um, em envelopes separados e com pseudônimos diferentes.

 Todos os vídeos encaminhados, inclusive do vencedor, não serão 
devolvidos aos seus respectivos autores/participantes, os quais, desde já, 
cedem à BHTRANS os direitos autorais e patrimoniais de publicação, 
permitindo sua reprodução parcial e/ou integral.

 Os vídeos enviados deverão ser de autoria do participante, que é 
responsável pela veracidade da autoria.

 Os vencedores serão informados dos resultados por contato 
telefônico, e-mail ou telegrama.

Art. 3º. O simples envio dos vídeos representará o reconhecimento e a 
aceitação das normas deste regulamento, significando também a 
autorização para sua publicação, uso e divulgação/reprodução pela 
BHTRANS, sem que isso implique qualquer tipo de remuneração ou 
compensação para seus autores.

Parágrafo único. Todos os vídeos inscritos poderão ser expostos, 
veiculados e reproduzidos em programas e eventos do interesse da 
BHTRANS, sob qualquer forma, por qualquer meio, respeitado o conteúdo 
essencial do trabalho e garantida a citação da fonte e identificação do 
autor.

Das condições de participação

Art. 4º. O concurso será direcionado a estudantes do Ensino Médio 
(regular, EJA e técnico) matriculados em instituições de ensino do 
município de Belo Horizonte, e estudantes da EJA da Rede Municipal de 
Educação de Belo Horizonte participantes do programa de educação da 
BHTRANS “O Jovem e a Mobilidade”.

§ 5º

§ 6º

§ 7º

§ 8º

§ 9º

Parágrafo único. São impedidos de participar do presente concurso:
I- Empregados da BHTRANS membros das comissões organizadora e 
julgadora do concurso, bem como seus cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta ou colateral, consanguíneos ou afins, até o terceiro 
grau;
II- ocupantes de cargos de direção, chefia, assessoramento e contratados 
vinculados à BHTRANS, bem como seus cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta ou colateral, consanguíneos ou afins, até o terceiro 
grau.

Da premiação

Art. 5º. A realização do concurso, a sua divulgação e a entrega dos prêmios 
serão coordenadas pela BHTRANS.
§ 1º Todas as despesas com a premiação correrão por conta da BHTRANS.
§ 2º A entrega dos prêmios acontecerá em data, horário e local a serem 
divulgados.

Art. 6º. A premiação será feita da seguinte forma:
I – 1º Prêmio – R$ 3.000,00 (três mil reais);
II – 2º Prêmio – R$ 2.000,00 (dois mil reais);
III – 3º Prêmio – R$ 1.000,00 (um mil reais).

Da comissão julgadora

Art. 7º. Para o julgamento será constituída comissão julgadora, que 
deverá ser composta por, no mínimo, cinco e, no máximo, sete membros.

 1º A comissão julgadora será composta por pessoas especializadas nas 
áreas de trânsito, educação e comunicação.
§ 2º Os oito melhores vídeos, segundo a comissão julgadora, serão 
divulgados nas redes sociais para que os internautas possam votar e 
escolher os três melhores. Os vídeos classificados entre a 4ª e 8ª 
colocação receberão uma menção honrosa. 

Do julgamento

Art. 8º. Os vídeos serão avaliados segundo critérios de:
I – adequação ao tema;
II – respeito aos limites contidos no regulamento;
III – criatividade e originalidade;
IV – ineditismo;
V – relação com os conceitos de cidadania no trânsito.

Disposições gerais

Art. 9º. Os casos omissos serão analisados pela comissão julgadora, que 
dará parecer final sobre a questão, não cabendo recursos, a qualquer 
título, sobre sua decisão.

§


