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REGULAMENTO GERAL 

PROJETO FESTIVAL CUIDAR 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. O Projeto intitulado “Festival Cuidar” é promovido pelo Hospital de Amor, por meio do 

Hospital São Judas (Unidade de Cuidados Paliativos) e do Núcleo de Educação em Câncer (NEC), 

em parceria com a Diretoria Regional de Ensino de Barretos e Secretarias Municipais de 

Educação de Barretos e Região.  

1.2. O Projeto “Festival Cuidar” será realizado junto aos estudantes matriculados nas escolas 

Municipais e Estaduais pertencentes à Diretoria Regional de Ensino de Barretos e às Secretarias 

Municipais de Educação de Barretos e Região. Os participantes deverão acessar o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) e realizar as atividades propostas em cada fase do projeto, sendo 

estas: 

a. Fase I: “Quiz Cuidar”. 

b. Fase II: “Apresentações Artísticas”.  

c. Fase III: “Festival e Premiação”.  

1.3. O tema do projeto será “Cuidados Paliativos”. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

2.1. Para participar, todos os estudantes interessados deverão estar regularmente matriculados 

nos Anos Finais do Ensino Fundamental ou no Ensino Médio. A participação no projeto se dará 

por meio de equipes. 

2.2. Os educadores de cada escola são convidados para participar de uma capacitação para se 

inteirarem do projeto como um todo, conhecerem de forma mais aprofundada a definição de 

Cuidados Paliativos e da Morte, seu posicionamento perante a legislação brasileira, e todos os 

aspectos que tornam esses cuidados direitos de cada ser humano. 

2.3. Cada escola poderá inscrever 1 (uma) equipe. A quantidade de participantes por equipe é 

de até 10 pessoas. (incluindo estudantes, professores e dirigentes). 
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2.4      Os participantes deverão desenvolver Apresentações artísticas inspiradas na temática dos 

cuidados paliativos e da Morte, como: teatro, dança, vídeos, desenhos, paródias, flash mobile, 

entre outros e apresentarem em suas respectivas escolas.   

2.5   Os candidatos poderão fazer os trabalhos em qualquer uma das modalidades artísticas, sendo 

a escolha a critério dos estudantes. 

2.6    Não terão validade os trabalhos que não preencham as condições estabelecidas neste 

documento ou que não estejam adequadas ao tema proposto. 

2.7 Os trabalhos que estiverem em conformidade com as regras estabelecidas neste 

documento poderão ser publicados pelos realizadores em internet, mídia eletrônica, digital e 

impressa, inclusive mídia externa. 

2.8  Para participar, as escolas deverão preencher o formulário de inscrição por meio de um 

link que será disponibilizado pela equipe do Núcleo de Educação em Câncer.  

2.9 Neste formulário, deverá ser informada uma conta de e-mail para representar a equipe, 

para cadastro no Ambiente Virtual de Aprendizagem em que o projeto acontecerá.  

 

3 DAS NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO NA FASE I: QUIZ CUIDAR 

3.1  Esta fase abrange o Quiz de perguntas e respostas, que será composto por 30 questões. 

Ao completar essa Fase, as equipes acumularão 100 Pontos.  

3.2 Para cumprir essa fase, as equipes poderão consultar os materiais de apoio 

disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

 

4. DAS NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO NA FASE II:  Apresentações Artísticas 

4.1. Desenvolvimento e Submissão: 

4.1.1. As Apresentações artísticas serão uma apresentação em grupo de até 5 minutos, na qual 

os estudantes poderão eleger o melhor modelo de apresentação conforme item 4.2.  

4.2. A escola participante deverá gravar a última prévia (ensaio geral) do trabalho e o vídeo 

deve ser enviado em um link disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem para a Banca 

de Avaliação. 
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4.2.1. Será permitida a utilização de material de apoio, como objetos portáteis, dispositivos e 

recursos audiovisuais.  

4.2.2. Não será permitida a utilização da logomarca do Hospital de Amor, sob pena de 

desclassificação imediata. 

4.2.3. Será permitida a utilização da logomarca do projeto Festival Cuidar, disponibilizada no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

4.2.4. As Apresentações artísticas deverão ser submetidas no formulário de submissão de 

Apresentações, disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

4.2.5. Serão desclassificadas as Apresentações artísticas: (i) indecorosas; (ii) preconceituosas; 

(iii) desrespeitosas; (iv) discriminatórias; (v) injuriosas; (vi) caluniosas;(vii) difamatórias e/ou 

que de qualquer forma atentem contra a dignidade, a imagem, a reputação, a honra, a moral, a 

integridade ou qualquer outro direito de qualquer pessoa, independentemente de sua 

nacionalidade, etnia ou religião; (viii) que contenham dados (mensagens, informação, imagens) 

subliminares; (ix) que contenham dados ou informações que constituem ou possam constituir 

crime (ou contravenção penal) ou que possam ser entendidas como incitação à prática de crimes 

(ou contravenção penal); (x) que ofendam a liberdade de crença e as religiões; (xi) que violem 

qualquer lei ou ato infralegal ou sejam inapropriadas; (xii) que atentem contra a ordem pública, 

os bons costumes e/ou qualquer norma jurídica; (xiii) que façam propaganda eleitoral ou 

divulguem opinião favorável ou contra partido ou candidato; (xiv) que violem direitos de 

propriedade intelectual, em especial direitos autorais, de marca e de personalidade; e (xv) que 

tenham duração maior a 5 (cinco) minutos. 

 

4.3.  Critérios de avaliação e seleção: 

4.3.1. As Apresentações artísticas serão avaliadas nesta fase de acordo com os seguintes 

critérios: 

a. Conteúdo: O conteúdo das Apresentações artísticas deve ser cientificamente correto 

e válido. O conceito abordado deve ser contemplado na apresentação de um modo 

simples, porém acurado e que demonstre conexão, relevância ou impacto no 

cotidiano/vida prática da população.  
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b. Clareza: O intuito do projeto é promover e estimular o estudo e apresentação de 

conceitos relacionados aos Cuidados Paliativos e à Morte, por isso a clareza é 

imprescindível para que as apresentações cumpram com o objetivo proposto.  

c. Carisma: Os participantes devem ser capazes de cativar e inspirar a Banca de 

Avaliação, empregando a qualidade do carisma em sua apresentação. O uso de 

metáforas, exemplos, comparações e encenações, com a finalidade de explicar o 

tópico é altamente encorajado.  

d. Criatividade: A apresentação deve mostrar o caráter criativo dos participantes, 

abordando o tema de maneira criativa.  

4.4. A Banca Avaliadora se reserva ao direito de:  

4.4.1 Solicitar ajustes;  

4.4.2. Desclassificar a apresentação artística cujo vídeo enviado não apresentar condições 

técnicas mínimas de compreensão do conteúdo expresso. 

4.5.      A pontuação das Apresentações artísticas equivalerá a até 500 pontos. 

 

5. PONTUAÇÃO GERAL 

5.4.  A soma dos pontos das fases I e II constituirá a pontuação final das equipes, de acordo 

com a tabela a seguir: 

 PONTUAÇÃO GERAL 

Fase Critério Pontuação  

Fase I: Quiz Cuidar Conclusão da 

fase I 

100 Pontos 

Fase II: Apresentações Artísticas  Conteúdo 0 - 100 Pontos 

Clareza 0 - 100 Pontos 

Carisma 0 - 100 Pontos 

Criatividade 0 - 100 Pontos 

Total Geral 600 Pontos 
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6.      DA FASE III: Festival e Premiação  

6.1.       Esta fase acontecerá em um festival onde as oito escolas com maior pontuação farão as 

suas apresentações artísticas presencialmente e como premiação participarão de um almoço de 

confraternização.  

6.2        É de responsabilidade da escola o traslado dos estudantes, cenários ou alegorias. 

Logo após as apresentações, a banca avaliadora definirá os três primeiros colocados, que serão 

premiados com troféus e certificados de menção honrosa. 

 

7.       FASES E PRAZOS DE EXECUÇÃO 

7.1. Inscrições: As equipes poderão se inscrever dentro do período de 02/05/2022 a 

05/05/2022. 

7.2. Fase I: “Quiz Cuidar” – as equipes terão o prazo de 09/05/2022 a 20/05/2022 para 

completarem a primeira Fase do Projeto, realizando o Quiz de perguntas e respostas acerca do 

tema Cuidados Paliativos.  

7.3. A Fase II será liberada para as equipes, assim que a fase I for concluída, independente 

da data limite. 

7.4. Fase II – Apresentações Artísticas - Elaboração das Apresentações artísticas: o 

período para realizar esta fase será de 23/05/2022 a 13/06/2022.  

7.5. Fase II - Apresentações Artísticas - Submissão das Apresentações artísticas à 

Banca de Avaliação: no dia 14/06/2022 até às 23h59 as Apresentações artísticas desta fase 

deverão ser submetidas em um link no Ambiente Virtual de Aprendizagem para análise da Banca 

de Avaliação. 

7.6. Fase II - Apresentações Artísticas – Retorno da Banca de Avaliação: A 

Banca de Avaliação avaliará as Apresentações artísticas e dará um retorno no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem até o dia 30/06/2022 até às 18h podendo haver alguma 

solicitação de ajustes nas apresentações. 

7.7. Fase III - Festival e Premiação: No dia 07/07/2022 das 08h às 12h horas: as 

oito escolas com maior pontuação farão as suas apresentações artísticas presencialmente 

e como premiação participarão de um almoço de confraternização. Conforme item 6.1. 
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7.8.  Premiação: A banca avaliadora definirá os 3 primeiros colocados, que serão 

premiados com troféus e com certificados de menção honrosa. 

 

8.       DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1.  Este Projeto tem cunho exclusivamente cultural e a participação nele não está 

subordinada a qualquer modalidade de álea ou pagamento pelos concorrentes, nem 

vinculada à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, de acordo com o 

disposto no art. 3º, II, da Lei nº 5.768/71 e art. 30, do Decreto nº 70.951/72. 

8.2. Ao participar do Projeto “Festival Cuidar”, nos termos deste documento, o 

participante cederá seus diretos autorais patrimoniais e autorizará a utilização, de modo 

gratuito, definitivo e irrevogável, de seu nome, imagem e som de voz em qualquer veículo 

de imprensa, mídia ou Internet, para divulgação do Projeto, pela Fundação Pio XII. 

8.3. Ao fazer a inscrição, os participantes entendem e concordam que as apresentações 

artísticas são de sua autoria e cedem os direitos autorais patrimoniais e autorizam o uso 

de sua imagem para e pela Fundação Pio XII (Hospital de Amor), sem quaisquer ônus e 

em caráter definitivo, para qualquer tipo de utilização, publicação, reprodução e 

divulgação. 

8.4.  No que se refere às Apresentações da Fase II, deverão ser realizadas de forma 

totalmente autoral e inédita, ou seja, nunca terem sido utilizadas para qualquer fim; 

8.5. As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de 

divulgação ou de pagamento de qualquer quantia por parte da Fundação Pio XII. 

8.6. O participante, neste ato, assume plena e exclusiva responsabilidade pelo trabalho 

que produzir, por sua titularidade, originalidade, incluindo, sem limitação, 

responsabilidade por eventuais violações à intimidade, privacidade, honra e imagem de 

qualquer pessoa, a deveres de segredo, à propriedade industrial, direito autoral e/ou a 

quaisquer outros bens juridicamente protegidos, eximindo aos organizadores de qualquer 

responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações. 



 
 
 
 
  
 

Página 7 de 7  

8.7. O participante reconhece e aceita que os organizadores não poderão ser 

responsabilizados por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste Projeto ou 

da eventual aceitação do prêmio. 

8.8. O Projeto poderá ser suspenso ou cancelado, sem aviso prévio, por motivo de 

força maior ou por qualquer outro motivo que esteja fora do controle dos organizadores 

e que comprometa a realização dos Projetos de forma a impedir ou modificar 

substancialmente a sua condução como originalmente planejado. 

8.9. A seleção das apresentações artísticas é de prerrogativa exclusiva da Banca de 

Avaliação, que será irrecorrível e absoluta, não havendo a possibilidade de ser contestada 

ou serem apresentadas explicações ou justificativas em qualquer uma das Fases. 

8.10. A organização do evento não se responsabiliza pelo não recebimento do vídeo de 

prévia das apresentações artísticas, e dados necessários para a participação, enviados 

pelos participantes, bem como por impossibilidade de os participantes enviarem suas 

apresentações artísticas e dados cadastrais em razão de falhas ou erros de envio 

ocasionados por problemas não atribuíveis à organização do evento, tais como problemas 

no provedor de internet utilizado pelo participante ou no website. 

8.11. Os trabalhos que estiverem em conformidade com as regras estabelecidas neste 

documento poderão ser publicados pelos realizadores em internet, mídia eletrônica, 

digital e impressa, inclusive mídia externa, mediante aprovação da Banca de Avaliação.  

8.12. A participação no Projeto “FESTIVAL CUIDAR” implica na aceitação total e 

irrestrita de todos os itens deste documento. 

 

9. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

9.1. Serão desclassificadas as equipes que:  

a. Submeterem Apresentação Artística que não seja de sua autoria; 

b. Submeterem Apresentação Artística fora do tema proposto; 

c. Não realizarem os ajustes solicitados pela Banca de Avaliação na Apresentação 
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Artística; 

d. Publicarem a Apresentação Artística; sem a aprovação da Banca de Avaliação; 

e. Não cumprirem os prazos pré-estabelecidos no neste documento.  

 

 

Barretos, 26 de abril de 2022. 

 

Comissão Organizadora. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

Cronograma Festival Cuidar - 8º edição -2022 

Etapas Período 

1.  

2. Inicio 

3. Capacitação de Professores 

4. Período de Inscrições das equipes 

Capacitação: 28/04/2022 

Inscrições: De 02/05 até 05/05/2022 
 

5. Fase I Quiz Cuidar De 09/05 até 20/05/2022  

6.  

7.  

8.  

9.  

 

 

Fase II 

Apresentações Artísticas -Elaboração  De 23/05 até 13/06/2022 

Envio das Apresentações Artísticas 14/06/2022 

Apresentações Artísticas:  Submissão 

das Apresentações Artísticas à Banca de 

Avaliação 

 

20/06 a 24/06/2022 

Apresentações Artísticas – Aprovação 30/06/2022 

Fase III Festival e Premiação- Apresentação das 

08 Escolas com maior pontuação. 07/07/2022 


