REGULAMENTO
Disponibilização de obras audiovisuais de curta-metragem para exibições de
caráter educativo em escolas públicas do Estado de Goiás.

1. OBJETIVOS
1.1. Contribuir com escolas públicas do Estado de Goiás, disponibilizando obras
legalmente autorizadas para exibições de caráter cultural e educativo.
1.2. Incentivar novas janelas para a difusão de conteúdos de curta-metragem,
gerando público para o audiovisual goiano e brasileiro.

2. CADASTRO
2.1. Podem se cadastrar professores e diretores de escolas públicas do estado de
Goiás.
2.2. O cadastro é feito em duas etapas. Na primeira, ao acessar o site www.enoiskita.com/curtaemclasse, o interessado deve clicar em “login/registro”,
depois em “ainda não tem uma conta? Registre-se” e inserir um endereço de
e-mail e senha para login. Na segunda etapa, a coordenação do projeto enviará
ao interessado, ficha de cadastro e termo de responsabilidade, bem como solicitar as comprovações de que o interessado é professor ou diretor de escola pública do Estado de Goiás. O interessado deve enviar o material solicitado, e em
seguida receberá um e-mail confirmando a liberação de seu cadastro.

3. DA RESPONSABILIDADE
3.1. No momento do cadastro, os interessados enviarão termo de responsabilidade, comprometendo-se a respeitar os direitos autorais das obras, comprometendo-se a não reproduzir inteira ou parcialmente as obras constantes no catálogo, bem como não publicarem na internet ou realizarem qualquer tipo de
exibição pública ou privada que não condizam com os objetivos do projeto. Os
cadastrados também ficam obrigados a zelarem de seu login e senha, bem
como não repassá-los a terceiros. Aqueles que comprovadamente descumprirem os termos do termo de responsabilidade, bem como deste regulamento,
poderão responder judicialmente por suas ações, estando o projeto Curta em
Classe e sua coordenação, isentos de qualquer responsabilidade neste sentido.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. Quaisquer dúvidas sobre o projeto e a respeito do regulamento serão
respondidas pela organização por meio do e-mail: enoiskitaproducoes@gmail.com.

