
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

TELEVISANDO

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 03.007509/2020

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: INSTITUTO GRPCOM
Endereço: JULIO PERNETA Número: 526 Complemento: CASA  01 Bairro: MERCES Município: CURITIBA UF: PR
CEP:80810-110
CNPJ/MF nº: 04.955.882/0001-08

1.2 - Aderentes:
 Razão Social:SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SAEndereço: MAMORE Número: 753
Complemento: - Bairro: MERCES Município: CURITIBA UF: PR CEP:80810-080
 CNPJ/MF nº:76.494.806/0001-45

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
PR

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
10/02/2020 a 03/08/2020

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
10/02/2020 a 05/07/2020

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Pode se inscrever professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I de escolas públicas de qualquer município
Paranaense, que estejam em pleno exercício de suas atividades bem como profissionais da educação que estejam
atuando em funções administrativas e pedagógicas nas Escolas, Secretarias ou Núcleos de Educação Municipais.
DAS INSCRIÇÕES: serão efetivadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no site do
Televisando: www.rpc.com.br/televisando de 10 de fevereiro a 30 de abril de 2020. Garantindo a possibilidade de
participação tanto no projeto Televisando, que inclui formação de professores, quanto no CONCURSO Cultural,
objeto deste regulamento.
Diretores, equipe pedagógica das escolas e representantes dos Núcleos e Secretarias de Educação Municipais ao
realizarem a inscrição terão acesso aos cursos de formação EAD, materiais de apoio pedagógico, mas não podem
participar do concurso cultural.

CATEGORIAS: O concurso cultural possui duas categorias e é destinado exclusivamente para Professores e
alunos matriculados do 1º ao 5º do Ensino Fundamental I, cujo professor esteja inscrito no Televisando, edição
2020.
Todo e qualquer material enviado pelos professores ao IGRPCOM deverá ser totalmente isento de qualquer
restrição relativa à divulgação na RPC, mídias sociais e materiais impressos do projeto. O professor será
responsável por coletar e enviar autorização dos pais e/ou responsável legal para a divulgação dos materiais
produzidos pelos seus alunos, quando solicitado pelo organizador do concurso.
O professor poderá participar das duas categorias do concurso.

1. CATEGORIA TELEJORNAL
Nessa categoria o professor deve produzir com seus alunos um Telejornal, onde os mesmos deverão demonstrar o
que aprenderam com o tema.
O professor que leciona em mais de uma turma, bem como em mais de uma escola, poderá desenvolver o projeto
e participar do concurso cultural na categoria Telejornal com todas as turmas que desenvolveu o projeto, e enviar
para o concurso separadamente.

Página 1 de  5



PARTICIPAÇÃO: A participação se dá com:
a)	A produção de um Telejornal de no mínimo 3 e no máximo 5 minutos com 20 segundos máximos de tolerância,
para mais ou para menos. (jornais enviados que desobedeçam esse critério serão desclassificados);
b)	O vídeo deve abordar o aprendizado sobre o tema proposto pelo Televisando, Cultura do Diálogo: falar, ouvir e
discordar com respeito, ficando a critério do professor e alunos, a  maneira como será apresentado;
c)	Todos os alunos da Turma deverão participar do desenvolvimento do trabalho;
d)	Devem ser enviadas evidências do desenvolvimento do trabalho, por exemplo: foto da turma assistindo as
reportagens, das conversas sobre o assunto, das reuniões de pauta, produção das reportagens, entrevistas,
edição, apresentação do jornal,  enfim de todas as atividades que foram desenvolvidas para que chegasse ao
trabalho final “Telejornal”.
e)	O envio do telejornal e evidências se dará de forma on-l ine em link disponibil izado no site
www.rpc.com.br/televisando, através de um formulário.
f)	Os Termos de Autorização do Uso de Imagem de todos os alunos da Turma participantes do projeto, do Professor
e demais pessoas que aparecerem no vídeo, deverão ser enviados se e quando solicitado pelo IGRPCOM.

2. CATEGORIA GAME:
A categoria Game, propõe a realização de provas a partir das propostas do Televisando, envolvendo professores,
sua turma, família e comunidade escolar.
O professor pode participar do Game com apenas uma turma. Caso lecione em várias turmas, ou em mais de uma
escola, deve escolher uma turma para desenvolver o game e enviar as provas.
2.1. DAS PROVAS DO GAME
a)	As provas serão classificadas em Prova Obrigatória, Provas Fixas e Prova Master e terão pontuação diferenciada
e progressiva de acordo com a complexidade.
b)	Os professores participantes deverão executar a Prova Obrigatória para estar oficialmente participando do Game.
Já nas Provas fixas, terão autonomia para selecionar as provas que serão executadas, sendo que será exigido
como critério de premiação, a realização de pelo menos 3 (três) Provas dessa categoria.
c)	Todos os professores que cumprirem os itens acima deverão entregar também a Prova Master, obrigatória para
fins de premiação.
d)	Além das atividades, o GAME prevê Provas Surpresas, que serão divulgadas no site do Televisando
(www.rpc.com.br/televisando), nas redes sociais, enviadas por e-mail e Whatsapp (para quem participa da lista de
transmissão) entre os meses de abril a junho.  As provas Surpresas não serão obrigatórias, mas contarão pontos
extras para os professores que as executarem. É responsabilidade exclusiva do professor acompanhar as
publicações das provas surpresas para a sua execução .

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
a) Estar inscrito no projeto Televisando 2020 até o dia 30/04 e entregar os trabalhos para o concurso cultural até
05/07/2020;
b) Realizar no mínimo 3 (três) Provas Fixas e a Prova Master propostas pelo Game, e que tenham sido executadas
conforme tabela de provas e instruções d ivulgadas neste regulamento,  no s i te do projeto
www.rpc.com.br/ te lev isando,  redes socia is  e/ou enviadas por e-mai l ;
c) É obrigatória a apresentação de evidências e registros formais solicitados nas provas;
d) Cumprir os prazos das atividades;
e) A participação do professor é única e individual. Será automaticamente desclassificado, atividades enviadas no
nome de mais de um professor ou trabalhos similares, que caracterizem plágio.

7 -  PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
O tema escolhido para a edição 2020 do CONCURSO Cultural Televisando é: Cultura do Diálogo: falar, ouvir e
discordar com respeito. Para direcionar melhor as ações do projeto, o referido tema será abordado em materiais de
apoio pedagógico e reportagens.

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

PERÍODO DA APURAÇÃO: 03/08/2020 00:00 a 03/08/2020 00:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 10/02/2020 00:00 a 05/07/2020 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Julio Perneta NÚMERO: 526 BAIRRO: Mercês
MUNICÍPIO: Curitiba UF: PR CEP: 80810-110
LOCAL DA APURAÇÃO: Salão

PRÊMIOS
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PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

1.099,00 17.584,0016 Smart TV LED 40” Philco PTV40E21DSWN FULL HD com
conversor Digital 2 HDMI 2 USB Wi-Fi – Netflix - Preta

1

2.210,00 17.680,008 Smart TV 4K Led 50” Samsung UN50RU7100 Wi-Fi – HDR 3
HDMI 2 USB

2

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

35.264,0024

10 -  FORMA DE APURAÇÃO:
A proposta do Concurso Cultural é incentivar professores, alunos, familiares e comunidade escolar a debater temas relevantes,
através de reportagens exibidas pela RPC, despertando o protagonismo de professores e alunos e, garantindo o direito de
expressão.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
1. CATEGORIA TELEJORNAL:
a)	Relação do roteiro do telejornal e do teor das reportagens nele contidas com o tema Cultura do Diálogo: falar, ouvir e discordar
com respeito;
b)	Clareza das evidências do desenvolvimento do trabalho;
c)	Relevância da abordagem do tema pelos alunos;
d)	Originalidade e criatividade;
e)	Envolvimento da comunidade escolar;
f)	Aprendizado dos alunos representado pelo telejornal;
g)	Veiculação do telejornal para outras pessoas da escola ou da comunidade, via redes sociais e/ou momento realizado na
escola.
A produção e inscrição do trabalho de Telejornal é individual e única por professor, ou seja, o não pode ser feito em equipe
(duplas, trios ou qualquer tipo de produção compartilhada com outros professores).

2. CATEGORIA GAME:
a)	As provas para serem pontuadas deverão ser realizadas conforme as regras descritas neste Regulamento;
b)	Algumas provas preveem o envio de mais de uma atividade, sendo pontuadas pela quantidade de ações enviadas, desde que
atendam as regras;
c)	Vencerá o professor da regional que atender as regras e somar o maior número de pontos.
Parágrafo único: Fica vedada a participação de equipe pedagógica, diretores integrantes das Secretarias e Núcleos municipais
de Educação no concurso, mesmo que inscritos no Televisando 2020.

FASES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR CATEGORIAS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
CATEGORIA TELEJORNAL: Concorrem entre si todos os professores das cidades participantes de cada uma das 8 (oito)
regionais da RPC, conforme divisão utilizada pela mesma, que enviarem o Telejornal, de forma única e individual ao
CONCURSO. Serão premiados 16 professores no total nessa categoria, sendo dois por regional.
Critérios de Julgamento:
Após recebimento dos trabalhos, a organização do CONCURSO fará o encaminhamento dos mesmos para a equipe avaliadora.
A equipe avaliadora é multidisciplinar, independente, e formada por profissionais do IGRPCOM, RPC e Instituições de Ensino
Superior parceiras do projeto. Posteriormente, uma banca formada por representantes das Instituições acima citadas avaliará as
notas e os trabalhos e decidirá pelos premiados de cada região.

CATEGORIA GAME: Concorrem entre si todos os professores das cidades participantes de cada uma das 8 (oito) regionais da
RPC, conforme divisão utilizada pela mesma, que participarem das provas do Game, de forma única e individual. Serão
premiados 8 professores no total nessa categoria, sendo 1 professor por regional.
Critérios de julgamento:
A aprovação das atividades, seleção e a premiação serão definidas por pontuação acompanhada pela equipe do Instituto
GRPCOM e RPC, conforme regras de participação, critérios e avaliação descritos no site.
Critérios de Desempate: será considerado para desempate o professor que mais realizou cursos na Plataforma de Educação a
Distância e que realizou mais atividades que envolvem a metodologia do projeto e mais gerou impacto.

BANCAS E COMISSÃO JULGADORA
As Bancas e Comissão Julgadora são soberanas em suas atribuições e serão constituídas e empossadas pela entidade
organizadora (IGRPCOM).
Das análises e decisões das Bancas e Comissão Julgadora não caberá, sob nenhuma hipótese, razão ou circunstância,
qualquer espécie de recurso.
A comissão avaliadora não dará acesso aos resultados de avaliação dos trabalhos nas categorias de Telejornal e Game, sejam
eles premiados ou não.
A comissão avaliadora do CONCURSO se reserva o direito de confirmar a participação e avaliar apenas os trabalhos que
estiverem em pleno acordo com as prescrições deste regulamento.

11 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
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Serão aceitos somente os trabalhos de professores de Ensino Fundamental I regular de escolas públicas da área de
abrangência do CONCURSO, não sendo avaliados trabalhos oriundos de turmas de Educação de Jovens e Adultos – EJA,
Educação Infantil, Ensino Fundamental II, Ensino Médio e/ou escolas particulares.
Para ter direito ao prêmio os contemplados deverão assinar o respectivo Comprovante de Entrega (devidamente preenchido
com seus dados ou pelo seu responsável legal) no ato da entrega.
Não será aceita a inscrição de trabalhos de qualquer participante que tenha parentes até 2.º (segundo) grau com todo e
qualquer colaborador das empresas integrantes do Grupo Paranaense de Comunicação – GRPCOM.
A ocorrência de qualquer outra hipótese de ato ou fato não previsto neste regulamento será decidida, de forma irrecorrível, pelo
próprio IGRPCOM, em total observância a legislação vigente.

12 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
A divulgação dos resultados de cada categoria do projeto se dará por meio dos Telejornais da RPC e do site
www.rpc.com.br/televisando.

13 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
A premiação se dará em âmbito regional para professores nas categorias Telejornal e Game. Sendo distribuído um total de 24
prêmios, conforme planilha disponível no site do Televisando.

As premiações ocorrerão por meio de uma ação promovida pelos organizadores do CONCURSO que pode ser: nas respectivas
escolas dos vencedores; em espaço único definido pela Secretaria de Educação do município; na sede das emissoras da RPC,
sendo que neste caso o município é responsável única e exclusivamente pelas despesas de deslocamento e alimentação. Ao
serem entregues os prêmios deverão ser checados imediatamente pelos professores vencedores. Os prêmios serão entregues
livres e desembaraçados de quaisquer ônus, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após as datas das respectivas apurações.
Caso o vencedor do prêmio resida em outro município e/ou não compareça na ação promovida pela PROMOTORA nos locais
previamente divulgados, o prêmio será entregue pela PROMOTORA na escola a qual o participante estiver vinculado, dentro do
prazo estabelecido para cada etapa.
Não será permitido aos contemplados trocar seus prêmios por qualquer outro, nem mesmo por dinheiro.
Para a entrega e recebimento dos prêmios os contemplados deverão assinar o respectivo Comprovante de Entrega.
De acordo com o art. 6º do Decreto nº 70.951, de 1972, o direito ao prêmio sorteado, não reclamado no prazo de cento e oitenta
dias, contados, respectivamente, da data da apuração do resultado do concurso, caducará e o valor correspondente será
recolhido ao Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de dez dias.
Parágrafo único: Caso não haja trabalhos concorrentes nas categorias Telejornal e Game em determinada regional, ou os
mesmos não atendam aos critérios de cada categoria, a organização do concurso poderá realocar o prêmio para as
correspondentes categorias em qualquer um dos municípios participantes, que tenha trabalhos aptos a serem premiados.

14 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
O CONCURSO é realizado em parceria com as emissoras RPC que integram o Grupo Paranaense de Comunicação
(GRPCOM) e adesão voluntária dos professores do 1º ao º ano do Ensino Fundamental I pertencentes às escolas públicas de
qualquer município Paranaense.
É um Projeto que incentiva o uso da TV como recurso pedagógico, com objetivo de promover a reflexão sobre temas sociais
relevantes e contribuir para a construção da cidadania e protagonismo de estudantes do 1º ao 5º ano. É totalmente gratuito para
os professores participantes e oferece como principais benefícios: Metodologia inovadora, formação continuada à distância,
materiais de apoio pedagógico, sugestões de atividades e de práticas para a sala de aula a partir das reportagens temáticas
produzidas especialmente para projeto, reconhecimento e premiação para professores e alunos através do concurso cultural.

FORMULÁRIOS: As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, sendo
direito do IGRPCOM desclassificar aquelas que omitirem informações, parcial ou totalmente, bem como prestá-las de forma não
condizente com a realidade.

Período de participação da categoria Game: de 10 de fevereiro a 05 de julho os professores devem entregar as provas. A
análise das pontuações será até 03 de agosto. A ação de premiação acontecerá até o dia 30 de agosto e a divulgação dos
premiados acontecerá até o dia 30 de setembro.
Período de participação da categoria Telejornal: De 10 de maio a 05 de julho de 2020. Os trabalhos serão recebidos até o dia 05
de julho de 2020. A partir desta data até o dia 03 de agosto serão realizadas as avaliações e bancas. Após as bancas até 21 de
agosto serão realizadas as entregas dos prêmios, e a divulgação dos premiados acontecerá até o dia 21 de setembro.
*Cronograma detalhado estará disponível no site do Televisando.

DO USO DE IMAGEM
Os professores participantes e os pais (e/ou responsáveis legais) dos alunos participantes dos trabalhos inscritos (ao
autorizarem a participação dos seus filhos neste CONCURSO Cultural) automaticamente autorizam, de pleno direito, o uso
gratuito de suas (dos alunos, professores e demais pessoas que aparecem nas fotos e vídeos) imagens (e/ou voz), nomes
(dados pessoais), dos trabalhos enviados e eventuais depoimentos para matérias jornalísticas, materiais de divulgação, filmes
e/ou spots, jingles e/ou vinhetas em qualquer tipo de mídia e peças promocionais da conquista do prêmio, ou qualquer outra
finalidade, ainda que comercial, sem nenhum ônus ao IGRPCOM ou a qualquer empresa integrante do grupo GRPCOM, pelo
período de um ano após a apuração da promoção comercial.

DA SOBERANIA E DEVERES
O IGRPCOM, de forma soberana, detém o direito de encerrar e/ou modificar pontos específicos do presente
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CONCURSO Cultural em casos de fraude, dificuldade operacional ou qualquer outro fator que possa comprometer a integridade
e licitude deste. Nenhuma mudança poderá ser feita pelo IGRPCOM para diminuir ou excluir a premiação prevista por este
regulamento. Qualquer mudança na premiação somente poderá ser feita para oferecer prêmios similares e/ou melhores. De
acordo com decisão soberana do IGRPCOM, o participante que descumprir qualquer ponto do presente Regulamento, ou sua
participação infrinja de forma direta ou indireta a legislação vigente e/ou a moral e os bons costumes, poderá ser imediatamente
excluído do CONCURSO.
Qualquer alteração no Regulamento será previamente autorizado pela SECAP.

A partir de 30/04/2020 os inscritos poderão participar apenas da Categoria Telejornal.

Os participantes declaram ciência de que o conteúdo a ser baixado é destinado exclusivamente para uso pedagógico em sala
de aula no âmbito do concurso cultural Televisando, sendo vedada sua reprodução para outros fins. Os organizadores do
Televisando não assumem qualquer responsabilidade pelo uso desautorizado do material por eles produzido.

15 -  TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha
autorizada;

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;

É vedada a apuração por meio eletrônico;

Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos contemplados

Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado no prazo de cento e
oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do término do prazo
da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido, pela empresa autorizada, ao
Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de quarenta e cinco (45) dias;

Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser
representado por seu responsável legal;

A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial;

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora,
persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Secap/ME;

Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;

A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de prescrição dos prêmios sob pena de
descumprimento do plano de distribuição de prêmios;

O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em grafia que viabilizem a
compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promoção comercial;

Além dos termos acima, a promoção comercial deverá obedecer às condições previstas na Lei nº 5.768, de 1971, no Decreto nº
70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria MF nº 67, de 2017, Portaria MF nº 422 de 2013, Portaria Seae/MF nº 88
de 2000, e em atos que as complementarem.

A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento do plano de operação
e ensejam as penalidade previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971.

Documento assinado eletronicamente por Talita Nunes de Paiva , Coordenadora, Substituta, em
07/02/2020 às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador JLR.IPZ.MMZ
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