I MOSTRA DE STORYTELLING EM VÍDEO DOS CURSOS DE DIREITO
DO GRUPO SER EDUCACIONAL

1.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 A Mostra Storytelling em vídeos será realizada pela Coordenação Nacional
dos cursos de Direito do Grupo Ser Educacional, vinculada ao Congresso em
Direito Processual Penal, cuja temática será “Oitenta anos do CPP: os desafios
de uma legislação octogenária”;

1.2 As apresentações deverão ter duração máxima de vídeo de até 8 min
contextualizando a partir da temática central da Mostra;
1.3 Os vídeos devem ser elaborados levando em consideração o conteúdo e
apresentação estética, devendo ser realizada a narrativa através de storytelling;
1.4 Os vídeos serão avaliados por três avaliadores (internos e/ou externos), que
poderão fazer indagações ao final da apresentação de cada equipe;
1.5 A elaboração e apresentação do vídeo durante a Mostra conferirá ao aluno
(a) certificado com 10h (dez horas) de atividade complementar;

2.

DOS OBJETIVOS
2.1- Possibilitar ao profissional em formação o estímulo à criatividade, o
permitindo apresentar uma situação jurídica de maneira mais dinâmica;
2.2 Desenvolver um aprendizado baseado em construção de projeto e uma
aprendizagem investigativa em que os alunos e alunas são os protagonistas do
estudo da temática proposta;
2.3- Proporcionar ao discente o envolvimento com a narrativa jurídica em uma
perspectiva da comunicação social;

3.

DAS INSCRIÇÕES

3.1 Poderão participar do Júri Simulado os Acadêmicos que comprovem vínculo com
qualquer Instituição de Ensino Superior do Grupo Ser Educacional, matriculados no
curso de Direito;
3.2 Os acadêmicos deverão se organizar em equipes de no mínimo 3 e máximo 5
alunos, entre o período compreendido entre 01 e 09 de outubro de 2021;
3.3 A isncrição se dará via forms, podendo ser acessado no link a seguir:
http://sereduc.com/eRZ8Cw
3.4 Serão indeferidas as inscrições apresentadas em desacordo com o estabelecido
neste regulamento;

4.

DA APRESENTAÇÃO DOS VÍDEOS
4.1 A I Mostra de vídeo acontecerá entre os dias 25 e 30 de outubro de 2021,
através da plataforma do Microsoft TEAMS;

4.2A apresentações de vídeo para rodarem com áudio devem ser espelhadas pela
equipe apresentadora através do uso do App do teams, já que a versão web não
permite o uso do áudio no momento da apresentação;

4.3 O tempo destinado a cada uma das apresentações é de no máximo 8 minutos;
4.4 O Cronograma de apresentação dos vídeos será disponibilizado para as
Coordenações de curso, que viabilizarão para os alunos e alunas inscritos.;
4.4 Os critérios de avaliação estão dispostos no ANEXO I deste Edital;
5.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 A inscrição na presente Mostra implica a aceitação das normas contidas neste
Regulamento;
5.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Nacional;

Recife, 27 de setembro de 2021.
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ANEXO I – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Narratividade (o vídeo consegue contar uma história de maneira coerente e
agradável?; apresenta um fio condutor?);
Argumento (o vídeo tem um tratamento adequado em relação ao argumento?; o
vídeo mostra para que veio?);
Inovação (o vídeo é inovador e criativo na forma de abordar o tema?) ;
Pesquisa (o vídeo demonstra que houve uma pesquisa para a sua elaboração?);
Estética (o vídeo consegue alinhar conteúdo e forma adequadamente ?; sua
abordagem do “real” é adequado em relação ao tratamento proposto da
temática?)

