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REGULAMENTO 

 
CONCURSO BLOG DOS XXVII JOGOS DA PRIMAVERA 2010 

 

A Secretaria de Estado da Educação por meio do Departamento de 

Educação Física, lança o ‘Concurso Blog dos XXVII Jogos da Primavera 2010’. Esta 

disputa elegerá e premiará o Blog com melhor conteúdo, organização, criatividade, uso 

correto da língua portuguesa, interatividade com o leitor e originalidade. A proposta é 

disponibilizar on line um Blog informativo sobre o evento cuja criação será feita pelos 

alunos da Educação Básica das Redes Públicas e Privada de Ensino do Estado de 

Sergipe. 

1. PARTICIPAÇÃO 

1.1 O concurso é de caráter cultural e promocional, e será realizado no 

período de 25 de maio a 30 de julho de 2010. Para participar do concurso, os 

interessados devem realizar previamente sua inscrição através do formulário 

disponibilizado no Site da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

www.seed.se.gov.br/jogos   Este deverá ser preenchido, assinado pelo autor do Blog e 

pelo seu responsável cível, quando for menor de idade, como pela direção da escola, e 

por fim, encaminhado a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA para formalizar sua participação no concurso.  

1.2 O concurso é destinado à participação de alunos da Educação Básica das 

redes públicas e privada de ensino do Estado de Sergipe, na faixa etária de 12 a 20 

anos de idade; 

1.3 A data limite para inscrição e publicação no concurso do Blog é de 30 de 

julho de 2010; 

1.4 O endereço eletrônico do Blog deve constar impreterivelmente, no 

campo para este fim, da Ficha de Inscrição bem como o nome do usuário (logon) e 

senha de acesso; 

http://www.seed.se.gov.br/jogos
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1.5 Cada aluno só poderá participar com um Blog. O participante que 

submeter mais de um Blog ao concurso, considerar-se-á apenas o primeiro enviado; 

1.6 O participante reconhece, desde já, que é condição essencial para 

criação do Blog a obediência às regras do Regulamento de Participação, obrigando-se a 

preenchê-lo com dados verdadeiros e isentando a SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA de qualquer responsabilidade 

quanto a dados falsos que sejam inseridos na referida inscrição.  

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 Este concurso tem por objetivo a utilização gratuita e pedagógica das 

informações publicadas no Blog. O criador do Blog é o único responsável pelo 

conteúdo que coloca no ambiente virtual (internet). A SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, idealizadora e coordenadora do 

Concurso, reserva-se o direito de eliminar a sua participação se for infringida esta 

regra de utilização. Logo, o participante se compromete a não utilizar o Blog com a 

finalidade de armazenar, distribuir, transmitir, difundir ou pôr à disposição de 

terceiros, qualquer classe de conteúdo e, em geral, qualquer classe de material que 

por si mesmo ou cuja transmissão:  

(a) Contravenham, menosprezem ou atentem contra os direitos fundamentais e 

liberdades públicas e individuais reconhecidas constitucionalmente, nos tratados 

internacionais e no resto do ordenamento jurídico; 

(b) Induzam, incitem ou promovam atuações delituosas, difamatórias, infamantes, 

violentas ou, em geral, contrárias à lei, à moral e aos bons costumes aceitos ou à 

ordem pública; 

(c) Induzam, incitem, promovam ou consistam em atuações, atitudes ou idéias 

discriminatórias em razão de sexo, raça, religião, crenças, idade ou condição social; 

(d) Incorporem mensagens delituosas, violentas, degradantes, pornográficas ou, em 

geral, contrárias à lei, à moral e aos bons costumes aceitos ou à ordem pública; 
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(e) Induzam ou possam induzir a um estado inaceitável de ansiedade ou temor ou que 

constituam ameaça ou chantagem a terceiros; 

(f) Induzam ou incitem a envolver-se em práticas perigosas, de risco ou nocivas à saúde 

e ao equilíbrio psíquico; 

(g) Sejam falsas, ambíguas, inexatas, exageradas ou extemporâneas, de forma que 

possam induzir ao erro sobre o seu objeto ou sobre as intenções ou propósitos do 

comunicador; 

(h) Estejam protegidas por quaisquer direitos de propriedade intelectual ou industrial 

pertencentes a terceiros, sem que o participante tenha obtido previamente dos seus 

titulares a autorização necessária para realizar o uso que efetua ou pretende efetuar; 

(i) Violem os segredos empresariais de terceiros; 

(j) Sejam contrários ao direito, à honra, à intimidade pessoal e familiar ou à própria 

imagem das pessoas; 

(k) Infrinjam a normativa sobre segredo das comunicações; 

(l) Constituam, se for o caso, publicidade ilícita, enganosa ou desleal e, em geral, que 

constituam concorrência desleal; 

(m) Provoquem, por suas características (tais como: formato, extensão, etc.), 

dificuldades no normal funcionamento do Blog; 

(n) Contribuam, facilitem ou incentivem, de qualquer forma, a prática de quaisquer 

formas de infração aos direitos de propriedade intelectual de qualquer conteúdo 

disponibilizado na internet. Esta proibição inclui todas as seguintes formas de pirataria 

de software;  

(o) Facilite a disseminação ou contenha material com vírus, dados corrompidos, ou 

qualquer outro elemento nocivo ou danoso;  

(p) Caracterize propaganda eleitoral extemporânea, ou que de qualquer forma 

configure infração às normas eleitorais; 

(q) Possua perfil anônimo ou indisponível; 

(r) Dissemine conteúdos não relacionados ao tema do concurso; 
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(s) É terminantemente proibida a reprodução dos artigos de outros Blogs do ambiente 

virtual (internet). A reprodução parcial é permitida, desde que seja colocado um link 

direcionando ao endereço do Blog;  

(t) Divulgar material ou links de qualquer promoção, sorteio, concurso ou jogo que 

requeira o pagamento de uma taxa de participação, ou sistemática similar, ou, ainda, 

que estejam em desacordo com a legislação que dispõe sobre promoções, leilões e 

jogo; 

(u) Estão proibidos nos Blogs materiais de cunho pornográfico e/ou exibição de nudez 

e/ou atos sexuais de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando a materiais 

ligados à pedofilia, necrofilia, aberrações sexuais, prática sexuais que envolvam 

violência (estupro, mutilação, morte);  

2.3 Os participantes que mantiverem em seus Blogs conteúdos proibidos 

serão excluídos do concurso; 

2.4 O participante está consciente que terceiros podem acessar os Blogs, e 

em particular, copiar, colar e descarregar ("download") o conteúdo do mesmo, 

utilizando esse material para quaisquer finalidades não autorizadas neste instrumento. 

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA não 

se responsabilizará pela utilização destes materiais por terceiros. Logo, esta se exime 

de qualquer responsabilidade pelos danos e prejuízos de qualquer natureza que 

possam ser devidos à utilização do Blog, do conteúdo disponibilizado e das mensagens 

e comunicações veiculadas; 

2.5 Ao utilizar o Blog, o participante concorda em não responsabilizar a 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA e suas 

afiliadas, administradores ou empregados por reclamações, queixas, direitos, 

obrigações, danos (diretos ou indiretos), custos e despesas de qualquer natureza; 

2.6 Caso o participante venha a ser chamado a responder judicialmente 

pela prática de um ato ilícito através de seu Blog, este se compromete a isentar a 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA de 

quaisquer responsabilidades. A SECRETARIA DE ESTADO DA 
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EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA reserva-se no direito de requerer a 

exclusão do mesmo do processo, se for o caso;  

2.7 A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA, não obstante, reserva-se o direito de dar por terminado ou 

suspender o concurso a qualquer tempo, a seu exclusivo critério; 

2.8 Os autores dos Blogs cederão de forma irretratável o direito de autoria 

dos mesmos a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA. A partir da inscrição, os autores disponibilizarão a senha de 

administrador dos Blogs a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA, que assumirá a administração definitiva dos mesmos e controle 

dos conteúdos que futuramente possam ser adicionados a partir do dia 31 de julho de 

2010; 

2.9 A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA poderá cancelar o Blog, a qualquer momento e sem prévio aviso, 

assim que tiver conhecimento, a seu exclusivo critério, que este praticou algum ato ou 

mantenha conduta que viole as leis e regulamentos federais, estaduais e/ou 

municipais, contrarie este Regulamento, viole os princípios da moral e dos bons 

costumes. Os participantes cujos registros foram cancelados não poderão continuar a 

participar do concurso;  

2.10 O participante deverá ser “educado” ao selecionar o seu “login” e 

nome do Blog (endereço eletrônico de acesso). A SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA não permite que se utilize para os 

mesmos uma palavra deselegante ou ofensiva. Não poderão ser utilizados pelo 

participante, nomes de quaisquer entidades ou organizações, nomes que constituam 

marca comercial, marca de serviço, nomes protegidos por direitos autorais, ou que 

infrinjam quaisquer direitos de propriedade de terceiros, e/ou que visem causar ou 

causem confusão, induzam terceiros a erro, façam alusão a terceiros que não o próprio 

autor do Blog. Qualquer registro com "login" e ou endereço eletrônico de acesso de 

usuário desta natureza poderá ser cancelado ou revogado pela SECRETARIA DE 
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ESTADO DA EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA sem aviso prévio ao 

participante; 

2.11 O participante se compromete a utilizar o Blog de forma adequada e 

diligente, assim como a se abster de utilizá-lo com objetivos ou meio para a prática de 

atos ilícitos, proibidos pela lei e pelo Regulamento de Participação, lesivos aos direitos 

e interesses de terceiros, ou que, de qualquer forma, possa danificar, inutilizar, 

sobrecarregar ou deteriorar o Blog, os equipamentos informáticos de outros usuários 

ou de outros internautas (hardware e software) assim como os documentos, arquivos 

e toda classe de conteúdos armazenados nos seus equipamentos informáticos 

(hacking) ou impedir a normal utilização ou gozo do referido Blog, equipamentos 

informáticos e documentos, arquivos e conteúdos por parte dos demais usuários e de 

outros internautas; 

2.12 O participante, neste ato, declara ter plena ciência de que é de sua 

inteira responsabilidade a manutenção de cópias locais de seus arquivos, uma vez que 

a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA não 

contempla o arquivamento e/ou back up dos materiais disponibilizados no Blog. Desta 

forma, o participante isenta, desde já, a SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA de qualquer responsabilidade por 

danos que possa vir a sofrer decorrentes da perda, por qualquer motivo, do material 

disponibilizado em seus "Blogs". 

2.13 A partir do dia 11 de agosto de 2010, os links para os Blogs 

vencedores serão disponibilizados no site da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ( 

www.seed.se.gov.br/jogos ), conforme endereço antes mencionado.  Dessa forma, os 

autores dos Blogs para ter acesso a este link deverão obedecer a todas as condições 

estabelecidas neste regulamento; 

2.14  A partir do dia 11 de agosto de 2010, quaisquer incrementos que os autores dos 

Blogs vencedores quiserem implementar, deverão fazê-lo enviando aos email’s 

marilia.tavaressilva@seed.se.gov.br e gladston.menezes@seed.se.gov.br . Os 

incrementos somente serão aceitos até o dia 31/12/2010. 

http://www.seed.se.gov.br/jogos
mailto:marilia.tavaressilva@seed.se.gov.br
mailto:gladston.menezes@seed.se.gov.br
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3. DO TEMA 

3.1 O Blog deverá ser desenvolvido baseado no seguinte tema: “Jogos da 

Primavera”: história e curiosidades. 

 

4. DO CONTEÚDO 

4.1 Do conteúdo do Blog, preferencialmente, sugere-se que contenha: 

imagens, vídeos e fotos ligadas ao tema; sugestões para o evento; curiosidades; textos 

e matérias exclusivas sobre o tema; registros e fontes sobre a história dos Jogos; dicas 

de saúde, depoimentos de ex-atletas etc; 

4.2 Poderá conter a história, a fundação, a trajetória e fotos da escola em 

sua participação nos Jogos da Primavera, entre outros fatos e curiosidades;  

4.3 Todas as fontes utilizadas na criação do Blog devem ser citadas ao final 

da página virtual; 

 

5. DA COMISSÃO JULGADORA 

5.1 Será composta por 5 (cinco) membros oriundos de diversos setores da 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO e/ou de outras Secretarias e órgãos afins. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

6.1 A seleção do melhor Blog será baseada observando os critérios de 

melhor: conteúdo (adequação ao tema), organização (visual), criatividade, uso correto 

da língua portuguesa, interatividade com o leitor e originalidade.  

6.2 Estarão automaticamente desclassificados os seguintes casos: Blogs 

com conteúdos que fujam da temática e atos que causem danos a terceiros; 

6.3 Os vencedores deste concurso autorizam automaticamente a 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA o uso 

de suas imagens, de seus nomes, suas vozes e dados pessoais em: fotos, cartazes, 
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filmes e em qualquer tipo de mídia e peças promocionais exclusivamente para a 

divulgação da conquista dos prêmios; 

 

7. DA PREMIAÇÃO  

7.1 Serão contemplados os Blogs que melhor se adequarem aos critérios 

estabelecidos no item 6.1, escolhidas por uma Comissão Julgadora integrada por 

profissionais da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO e/ou de outras Secretarias e 

órgãos afins, sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis; 

7.2 Os 03 (três) primeiros ganhadores terão cada um, em ordem de 

colocação: 1º colocado: um notebook, 2º colocado: um computador de mesa e 3º 

colocado: uma máquina fotográfica digital; 

7.3 A premiação se restringe a um único ganhador por prêmio; 

7.4 Os ganhadores serão anunciados através de post no Site da SECRETARIA 

DE ESTADO DA EDUCAÇÃO e outras formas de publicidade. Os vencedores receberão 

seus prêmios no dia 10 de agosto de 2010 em local e hora a serem anunciados 

posteriormente; 

7.5 Ao receber o prêmio, o ganhador deverá assinar um termo de quitação, 

não podendo nada mais reclamar em juízo ou fora dele a respeito do presente 

concurso; 

7.6 O prêmio é intransferível. Em hipótese alguma o premiado poderá 

trocar seus prêmios e/ou recebê-los de forma distinta ao que consta neste 

regulamento; 

7.7 A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA não se responsabilizará por quaisquer danos causados ou sofridos 

pelos ganhadores durante o usufruto dos prêmios; 

PARÁGRAFO ÚNICO: A simples participação neste concurso de incentivo à pesquisa e à 

criatividade implica no total conhecimento e aceitação irrestrita deste regulamento. 

Dúvidas sobre este regulamento, poderão ser esclarecidas pelos telefones 3179-



 
GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

9 

 

8812/8880 e pelos e-mails: marilia.tavaressilva@seed.se.gov.br  e 

gladston.menezes@seed.se.gov.br . 

mailto:marilia.tavaressilva@seed.se.gov.br
mailto:gladston.menezes@seed.se.gov.br
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“CONCURSO DE BLOGS”-XXVII JOGOS DA PRIMAVERA/ 2010 
FICHA DE INSCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E DO ALUNO-AUTOR DO BLOG 

 
DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO/DIRETOR(A)/ALUNO-AUTOR DO BLOG 

NOME DA INSTITUIÇÃO 
DE 
ENSINO/DIRETOR(A) 

 

 

NOME DO ALUNO-
AUTOR DO 
BLOG/IDADE 

 

         SÉRIE   

REDE DE ENSINO ESTADUAL (  )   MUNICIPAL (  )  PARTICULAR (  ) 

ENDEREÇO 
 

 

BAIRRO  

CIDADE  

CEP  

TELEFONE FIXO CELULAR  

EMAIL  

ENDEREÇO DO BLOG  

NOME DO USUÁRIO  

SENHA DE ACESSO  

 
1 – Todos os integrantes das Instituições de Ensino, assim como quaisquer outros participantes do 
CONCURSO “BLOG DOS XXVII JOGOS DA PRIMAVERA – 2010  devidamente representados por quem de 
direito, por meio da adesão ao presente Regulamento, que se comprova através do preenchimento do 
Termo de Cessão de Direitos e Responsabilidades e da efetiva participação, nos jogos, autorizam, em 
caráter universal, gratuito, irrevogável, irretratável e exclusivo a Secretaria de Estado da Educação 
(SEED) e ou a terceiros por ela instituído, a título universal e de forma irrevogável e irretratável, em 
Sergipe e no Brasil, o direito de usar o nome, voz, imagem, material biográfico, declarações, gravações, 
entrevistas e endossos dados pelo participante citado ou a ele atribuíveis, bem como de usar sons e/ou 
imagens do evento, seja durante a divulgação, seja durante a premiação em qualquer suporte existente 
ou que venha a ser criado, a serem captados pela TV para transmissão, exibição e re-exibição, no todo, 
em extratos, trechos ou partes, ao vivo ou não, sem limitação de tempo ou de número de vezes, através 
de: 1) rádio; 2) televisão de qualquer espécie, por meio de todas as formas de transporte de sinal 
existentes, exemplificativamente, UHF, VHF, cabo, MMDS e satélite, bem como independentemente da 
modalidade da comercialização empregada, incluindo pay-per-view, em Sergipe ou no Brasil); 3) de 
circuito cinematográfico; 4) de mídia impressa, tais como, mas não limitados a livros, revistas, jornais, 
etc.; 5) da fixação em qualquer tipo de suporte material, tais como películas cinematográficas de 
qualquer bitola, CD (compact disc), CD ROM, CDI (compact disc interativo), home vídeo, DAT (digital 
áudio tape), DVD (digital vídeo disc) e suportes de comunicação gráfica em geral; 6) da armazenagem 
em banco de dados; 7) da projeção em tela em casas de freqüência coletiva ou em locais públicos, com 
ou sem ingresso pago, 8) da comercialização ou aluguel ao público em qualquer suporte material 
existente; 9) da disseminação através da internet ou qualquer rede pública ou privada de 
computadores; 10) de telefonia fixa ou móvel, ou 11) de qualquer outra forma de divulgação comercial 
que possa ser adotada pelos organizadores do evento, renunciando, desde já, a qualquer remuneração. 
A autorização que ora concedo não tem limitação de tempo ou número de vezes, podendo se realizar 
em Sergipe ou no Brasil, e por ela renuncia ao direito de aprovar qualquer material que venha a ser 
produzido em decorrência da mesma. 
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2 – A Secretaria de Estado da Educação (SEED), nos mesmos termos dispostos acima, fica 
expressamente autorizado a utilizar as marcas, insígnias e emblemas de todos os participantes do 
Concurso de Blogs dos XXVII JOGOS DA PRIMAVERA – 2010 para efeitos de divulgação do próprio 
evento, em situação jornalística ou promocional, não se aplicando ao uso comercial. 
 
3 – Fica desde já assegurado que o exercício, pela Secretaria de Estado da Educação (SEED), e pelos 
terceiros por ela autorizados, de qualquer dos direitos ora cedidos, dar-se-á de maneira a valorizar o 
esporte, os alunos/atletas e o evento. 
 
4 – É obrigatório às Instituições de Ensino conceder os Espaços Físicos Esportivos para filmagem e 
utilização de imagem para publicidade.  
 
5 – É de inteira responsabilidade da direção da Instituição de Ensino, comprovar quando solicitado as 
exigências a seguir, referentes aos alunos inscritos no concurso: 
 

 Estar matriculado na referida instituição de ensino no ano vigente;  

 Ter idade compatível com a faixa etária estipulada no regulamento;  

 Ter freqüência regular na Instituição de Ensino;  
 
 
 
6 – Os participantes do Concurso de Blogs dos XXVII JOGOS DA PRIMAVERA – 2010 deverão ser 
conhecedores do Regulamento e dos termos expressos nesta Ficha de Inscrição da Instituição de Ensino 
e do Autor do Blog, ficando sujeitos a todas as suas disposições, e às penalidades que dele possam 
emanar. 
 
 

Aracaju _____ de ___________________ de 2010. 
 
 
 
 

 

DIRETOR(A) DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

 

 

 

ALUNO-AUTOR DO BLOG 
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“CONCURSO DE BLOGS”-XXVII JOGOS DA PRIMAVERA/ 2010 
FICHA DE INSCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E DO ALUNO-AUTOR DO BLOG 

 
DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO/DIRETOR(A) 

NOME DA INSTITUIÇÃO 
DE 
ENSINO/DIRETOR(A) 

 

 

NOME DO ALUNO-
AUTOR DO 
BLOG/IDADE 

 

         SÉRIE   

REDE DE ENSINO ESTADUAL (  )   MUNICIPAL (  )  PARTICULAR (  ) 

ENDEREÇO 
 

 

BAIRRO  

CIDADE  

CEP  

TELEFONE FIXO CELULAR  

EMAIL  

ENDEREÇO DO BLOG  

NOME DO USUÁRIO  

SENHA DE ACESSO  

 
DADOS DA FILIAÇÃO DO ALUNO-AUTOR DO BLOG (MENOR DE IDADE) 

NOME  

CPF  

IDENTIDADE  ÓRGÃO EXPEDIDOR 

CARGO  

TELEFONE  

CELULAR  

EMAIL  

 
1 – Todos os integrantes das Instituições de Ensino, assim como quaisquer outros participantes do 
CONCURSO “BLOG DOS XXVII JOGOS DA PRIMAVERA – 2010  devidamente representados por quem de 
direito, por meio da adesão ao presente Regulamento, que se comprova através do preenchimento do 
Termo de Cessão de Direitos e Responsabilidades e da efetiva participação, nos jogos, autorizam, em 
caráter universal, gratuito, irrevogável, irretratável e exclusivo a Secretaria de Estado da Educação 
(SEED) e ou a terceiros por ela instituído, a título universal e de forma irrevogável e irretratável, em 
Sergipe e no Brasil, o direito de usar o nome, voz, imagem, material biográfico, declarações, gravações, 
entrevistas e endossos dados pelo participante citado ou a ele atribuíveis, bem como de usar sons e/ou 
imagens do evento, seja durante a divulgação, seja durante a premiação em qualquer suporte existente 
ou que venha a ser criado, a serem captados pela TV para transmissão, exibição e re-exibição, no todo, 
em extratos, trechos ou partes, ao vivo ou não, sem limitação de tempo ou de número de vezes, através 
de: 1) rádio; 2) televisão de qualquer espécie, por meio de todas as formas de transporte de sinal 
existentes, exemplificativamente, UHF, VHF, cabo, MMDS e satélite, bem como independentemente da 
modalidade da comercialização empregada, incluindo pay-per-view, em Sergipe ou no Brasil); 3) de 
circuito cinematográfico; 4) de mídia impressa, tais como, mas não limitados a livros, revistas, jornais, 
etc.; 5) da fixação em qualquer tipo de suporte material, tais como películas cinematográficas de 
qualquer bitola, CD (compact disc), CD ROM, CDI (compact disc interativo), home vídeo, DAT (digital 
áudio tape), DVD (digital vídeo disc) e suportes de comunicação gráfica em geral; 6) da armazenagem 
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em banco de dados; 7) da projeção em tela em casas de freqüência coletiva ou em locais públicos, com 
ou sem ingresso pago, 8) da comercialização ou aluguel ao público em qualquer suporte material 
existente; 9) da disseminação através da internet ou qualquer rede pública ou privada de 
computadores; 10) de telefonia fixa ou móvel, ou 11) de qualquer outra forma de divulgação comercial 
que possa ser adotada pelos organizadores do evento, renunciando, desde já, a qualquer remuneração. 
A autorização que ora concedo não tem limitação de tempo ou número de vezes, podendo se realizar 
em Sergipe ou no Brasil, e por ela renuncia ao direito de aprovar qualquer material que venha a ser 
produzido em decorrência da mesma. 
 
2 – A Secretaria de Estado da Educação (SEED), nos mesmos termos dispostos acima, fica 
expressamente autorizado a utilizar as marcas, insígnias e emblemas de todos os participantes do 
Concurso de Blogs dos XXVII JOGOS DA PRIMAVERA – 2010 para efeitos de divulgação do próprio 
evento, em situação jornalística ou promocional, não se aplicando ao uso comercial. 
 
3 – Fica desde já assegurado que o exercício, pela Secretaria de Estado da Educação (SEED), e pelos 
terceiros por ela autorizados, de qualquer dos direitos ora cedidos, dar-se-á de maneira a valorizar o 
esporte, os alunos/atletas e o evento. 
 
4 – É obrigatório às Instituições de Ensino conceder os Espaços Físicos para filmagem e utilização de 
imagem para publicidade.  
 
5 – É de inteira responsabilidade da direção da Instituição de Ensino, comprovar quando solicitado as 
exigências a seguir, referentes aos alunos inscritos no concurso: 
 

 Estar matriculado na referida instituição de ensino no ano vigente;  

 Ter idade compatível com a faixa etária estipulada no regulamento;  

 Ter freqüência regular na Instituição de Ensino;  
 
 
 
6 – Os participantes do Concurso de Blogs dos XXVII JOGOS DA PRIMAVERA – 2010 deverão ser 
conhecedores do Regulamento e dos termos expressos nesta Ficha de Inscrição da Instituição de Ensino 
e do Autor do Blog, ficando sujeitos a todas as suas disposições, e às penalidades que dele possam 
emanar. 
 
 

Aracaju _____ de ___________________ de 2010. 
 
 
 
 

 

DIRETOR(A) DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL PELO ALUNO-AUTOR DO BLOG 

 


