
 

PRÊMIO TUBAL SIQUEIRA 2015 
REGULAMENTO ESTUDANTES 

 
 

1) PARTICIPAÇÃO  
 

Para concorrer ao Prêmio Tubal Siqueira, o estudante deve estar regularmente 
matriculado nos cursos de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Tecnólogo em 
Marketing, Cinema ou Artes, no 1º semestre de 2015, em uma das universidades ou 
faculdades localizadas em uma das 234 cidades constantes na área de cobertura* da Rádio 
Televisão de Uberlândia, TV União de Minas LTDA ou TV Juiz de Fora (doravante 
denominadas conjuntamente como “TV Integração”).  
 
* Confira todas as cidades da área de cobertura da TV Integração: 

http://redeglobo.globo.com/mg/tvintegracao/noticia/2011/11/area-de-cobertura.html 

 
2) INSCRIÇÕES  

 
O aluno poderá inscrever o material individualmente ou em grupo de até 05 (cinco) 
alunos, desde que todos estejam matriculados no mesmo curso e na mesma instituição de 
ensino. Cada participante, ou grupo, poderá inscrever-se com apenas 01 (um) material de 
campanha.  
 
A campanha publicitária deverá ser elaborada de acordo com o tema estabelecido pela 
coordenação do prêmio, e deverá conter uma peça de TV, rádio e/ou internet. 
 
A campanha deverá ter material para veiculação em no mínimo 2 (dois) e no máximo em 3 
(três) meios, sendo que o meio TV é obrigatório. 
 
As inscrições deverão ser feitas no período de 09 de Fevereiro a 27 de Março de 2015, até 
às 20h, pelo site www.premiotubalsiqueira.com.br.  
 
Para efetuar a inscrição é preciso acessar o hotsite do Prêmio Tubal Siqueira 
www.premiotubalsiqueira.com.br por meio do celular, tablet ou pc/notebook, e fazer o 
cadastro. O representante do grupo receberá a confirmação de seu cadastro no e-mail 
inscrito. 
 
Devem ser seguidas as instruções abaixo:  
 
 FICHA DE INSCRIÇÃO: Deve ser preenchida no site, completando os campos livres. 

Não serão aceitas alterações nos dados das fichas de inscrição após o término do 
período de inscrição.  

 TELEVISÃO: Upload do comercial contendo claquete com os nomes dos participantes, 
faculdade/universidade e nome do material (iguais aos da ficha de inscrição) através 
do hotsite no formato Quicktime Movie (*.mov) com compressão h.264 na resolução 
de 640x480 pixels com áudio, com no mínimo 5 e no máximo 20 megabytes. A 

http://redeglobo.globo.com/mg/tvintegracao/noticia/2011/11/area-de-cobertura.html


 

secundagem do VT deve ser de: 10” ou 25” ou 40” ou 55”. O tempo da claquete deverá 
ser de 5” extras.  

 *O modelo da claquete para as peças de TV na Categoria Estudantes, encontra-se no 
site do Prêmio. Caso seja usado um modelo diferente, a peça será automaticamente 
desclassificada. 

 RÁDIO: Upload do áudio pelo hotsite no formato *.mp3. A secundagem do spot/jingle 
deve ser de: 10”, 25”, 40” ou 55”.  

 INTERNET: Upload em um dos formatos abaixo: 

o Floating (Extensão: swf / Peso: 40 KB / Tamanho: 300 x 250 /8” de duração); ou 

o Retângulo Médio (Extensão: jpg, gif, swf / Peso: 40 KB / Tamanho: 300 x 250); ou  

o Super Leader Board (Extensão: jpg, gif, swf / Peso: 80 KB / Tamanho: 970 x 90); ou  

o Mid Banner (Extensão: jpg, gif, swf /Peso: 40 KB / Tamanho: 300 x 100).  
 

Todo material deve ter seu upload em perfeitas condições técnicas para exibição e edição 
no site até dia 27/03/2015 às 20h. 

Os arquivos deverão ser nomeados de acordo com o título da campanha inscrita.  
 
OBSERVAÇÃO 1: As informações da ficha de inscrição deverão ser as mesmas descritas 
nas claquetes dos filmes entregues. Caso contrário, a inscrição será automaticamente 
cancelada.  
 
OBSERVAÇÃO 2: A autorização do uso de imagem deverá ser enviada para o e-mail da 
coordenação do prêmio: marketing@tvintegracao.com.br, devidamente assinada. 
 
O modelo da autorização encontra-se no site, e deverá ser preenchido e assinado por todos 
os integrantes do grupo. A falta da autorização de uso de imagem tem como pena a 
desclassificação do vídeo.  
 
OBSERVAÇÃO 3: A TV Integração poderá veicular os comerciais inscritos e utilizá-los em 
divulgações das emissoras, assim como as rádios e sites do Grupo Integração. As cópias 
dos materiais passam a pertencer ao acervo do concurso Prêmio Tubal Siqueira, após a 
inscrição no hotsite.  
 
OBSERVAÇÃO 4: É dever do estudante que inscreveu os vídeos e/ou spots/jingles a 
responsabilidade pelas autorizações dos atores e coadjuvantes participantes, quanto aos 
direitos autorais.  

mailto:marketing@tvintegracao.com.br


 

3) TEMA: GENTILEZA GERA GENTILEZA 
 
A campanha publicitária dos estudantes deve ser criada com o objetivo de promover uma 
ação de responsabilidade social de acordo com o tema estabelecido pela organização do 
prêmio, qual seja: Gentileza gera Gentileza. 
 
A palavra gentileza é, hoje em dia, pouco escutada num ambiente tão tecnológico, 
emergencial e sem tempo para pequenas atitudes e causas que possam fazer toda a 
diferença em nosso dia a dia. 
 
“Violência gera violência na grande maioria das vezes. Gentileza gera gentileza na grande 
maioria das vezes. Se queremos mudar, deveremos sair do mundo que conhecemos e 
analisarmos para o desconhecido mundo da empatia.” (José Geraldo Carvalho) 
 
 

4) PREMIAÇÕES  
 

Serão premiados 02 (dois) materiais de campanha, assim entendidos como o conjunto de, 
no mínimo, 02 (duas) peças e no máximo 03 (três) peças, sendo que o meio TV é 
obrigatório, conforme disposto no item 2 deste Regulamento. 
 
1° Lugar  
 
Será oferecido 01 troféu Ouro para o grupo inscrito (responsáveis pela produção, criação e 
direção) e 01 troféu Ouro para o representante da universidade/faculdade dos vencedores 
da categoria. Serão concedidos certificados para todos os integrantes do grupo, assim 
como para a universidade/faculdade. 
 
2° Lugar 
 
Será oferecido 01 troféu Prata para o grupo inscrito (responsáveis pela produção, criação 
e direção) e 01 troféu Prata para o representante da universidade/faculdade dos 
vencedores da categoria. Serão concedidos certificados para todos os integrantes do 
grupo, assim como para a universidade/faculdade. 
 
 
A campanha vencedora em 1º Lugar será veiculada da seguinte forma:  
 

 O VT será veiculado nas emissoras da TV Integração (UBE, ITU, AXA e JF) no ano de 
2015.  

 O spot/jingle será veiculado nas Rádios Globo Cultura AM (Uberlândia), Cultura FM 
(Uberlândia), Regional FM (Araguari) ou Rádio Planalto (Perdizes) no ano de 2015. 
 

 A peça para internet será veiculada nos portais G1 Cetro-Oeste, G1 Triângulo 
Mineiro e G1 Zona da Mata. 

 
O material vencedor será veiculado com assinatura de apoio do Prêmio Tubal Siqueira.  
 



 

5) JULGAMENTO  
 

5.1. JÚRI PROFISSIONAL - CORPO DE JURADOS  
 
O corpo de jurados será escolhido pela organização do prêmio, e terá componentes 
distintos com poder soberano de decisão.  
 
O júri do Prêmio Tubal Siqueira Estudantes será integrado por profissionais de 
reconhecida competência, sem nenhum envolvimento com os trabalhos inscritos.  
 
Nenhum dos escolhidos que confirmar presença poderá ser impugnado nem considerado 
impedido por nenhuma das universidades/faculdades e/ou acadêmicos participantes.  
 
A comissão julgadora será instalada em data, hora e local a serem definidos pela TV 
Integração e previamente comunicada aos seus membros, que poderão ser aglutinados ou 
divididos a critério da coordenação do Prêmio.  
 
Todas as peças inscritas serão criteriosamente avaliadas pelo júri que, em votação secreta, 
determinará a eleição dos vencedores. A decisão do júri será soberana, não cabendo 
contestação ou apelação.  
 
Os vencedores serão conhecidos na ocasião da solenidade de premiação.  
 
5.1.1. ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO JULGADORA  
 
Competirá aos jurados julgar a regularidade das inscrições e indicar os concorrentes 
finalistas.  



 

6) DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
6.1. Não será conferido certificado ou troféu ao acadêmico cujo nome não constar na ficha 
de inscrição. Os organizadores não responderão por erros ou omissões no preenchimento 
das fichas de inscrição.  
 
6.2. O vencedor será:  
 
O inscrito que obtiver a maior média aritmética dentro das pontuações distribuídas pelo 
Júri Profissional na categoria Estudantes, excluídas as abstenções. Em caso de empate, 
vencerá o inscrito que obtiver o maior número de indicações. 
  
6.3. A entrega do prêmio e a divulgação dos nomes dos vencedores serão feitas em evento 
com data e local a serem informados oportunamente pela organização do concurso Prêmio 
Tubal Siqueira.  
 
6.4. Serão recusadas inscrições de comerciais criados por acadêmicos que sejam 
funcionários e/ou estagiários da TV Integração, Rádio Globo Cultura AM, Rádio Cultura 
HD, Rádio Regional FM, Rádio Planalto ou qualquer outra empresa do Grupo Integração.  
 
6.5. Caso o material enviado não esteja em perfeitas condições técnicas de áudio e vídeo 
para o julgamento e/ou exibição durante a premiação, este será automaticamente 
desclassificado. 
 
6.6. Não poderão ser inscritos comerciais que utilizarem banco de imagens de indústrias e 
royalty free. O material identificado com essas características será automaticamente 
desclassificado.  
 
6.7. Ao preencher a ficha de inscrição, o(s) participante(s) declara(m) estar ciente(s) e de 
acordo com este Regulamento.  
 
6.8. Os casos omissos ou não previstos neste regulamento serão resolvidos em primeira 

instância pela coordenação do Prêmio Tubal Siqueira e, em segunda instância, pelo Júri 

Profissional. 


