
 
 

   

 

Concurso Cultural “Professor que Transforma 2020” 

 

Regulamento 

1- DO OBJETO 

O concurso cultural denominado “Professor que Transforma” é parte integrante do “Projeto de Avaliação e 

Autoavaliação Institucional”, sob a gestão da Diretoria Acadêmica do Centro Universitário Sant’Anna – 

UniSant’Anna. Seu objetivo principal é incentivar, valorizar e reconhecer a participação efetiva dos docentes no 

processo de transformação dos discentes durante o seu ciclo acadêmico. Seu lançamento será, também, em 

homenagem ao Dia do Professor! 

2- DA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NO CONCURSO CULTURAL 

Poderão participar deste concurso todos os alunos, regularmente matriculados, do Centro Universitário 

Sant’Anna – UniSant’Anna. 

3- DA INSCRIÇÃO 
 
As inscrições serão gratuitas, e serão realizadas por meio do envio de depoimento do próprio aluno, gravado em 

formato de vídeo, por meio do e-mail professorquetransforma@unisantanna.br, no período de 20 de outubro a 

30 de novembro de 2020.  

No e-mail o aluno deve escrever “Professor que Transforma 2020”, seu nome, seu curso, turno, turma e nome 

do professor homenageado. 

A confirmação da inscrição será feita por meio de e-mail que será enviado como resposta ao e-mail de inscrição 

do aluno. Caso o aluno que tenha realizado uma inscrição não receba a confirmação em uma semana deverá 

entrar em contato com a equipe organizadora pelo e-mail naque@unisantanna.br. 

4- DO FORMATO DO DEPOIMENTO 

Os alunos inscritos deverão gravar o seu próprio depoimento descrevendo experiência(s) positiva(s) que teve 

com um professor da instituição e explicar como essa experiência contribuiu para sua transformação.  

O depoimento deve seguir as normas: 

 Conteúdo: depoimento do próprio aluno iniciando com o seu nome, curso, turma e nome do professor 

homenageado, em seguida explicar detalhadamente a experiência positiva vivenciada e as contribuições 

da experiência na vida do aluno. 

 Professor Homenageado: apenas um professor por depoimento inscrito. 
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 Duração: no mínimo 1 minuto e no máximo 2 minutos. Os vídeos fora deste intervalo serão 

desclassificados. 

 Formato: grave um vídeo de boa resolução e qualidade na câmera do seu celular. 

 Edição do vídeo: não é obrigatório, mas será permitida a edição das imagens, do som, a inserção de 

elementos gráficos, de texto, música de fundo, etc. 

5- DA CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DO DEPOIMENTO 

Os vídeos serão avaliados por uma Comissão de Julgamento, composta por membros constituídos pela 

instituição, levando em consideração os seguintes elementos: 

 Adequação ao tema proposto; 

 Impacto transformador da experiência relatada na vida do discente; 

 Depoimento coeso e coerente; 

 Criatividade; 

 Originalidade; 

 Clareza e adequação as normas linguísticas. 

 Cumprimento dos requisitos de formato especificados no item 4 deste Edital. 

6- DA PREMIAÇÃO 

O aluno vencedor receberá como prêmio um certificado de honra ao mérito, um jantar (com acompanhante), 20 

horas de atividades complementares e será homenageado em evento oferecido pela instituição. 

O professor, referenciado pelo aluno, receberá como prêmio um certificado de honra ao mérito, um jantar (com 

acompanhante) e será homenageado em evento oferecido pela instituição. 

Os prêmios acima descritos serão entregues aos vencedores em dezembro de 2020, em data agendada pela 

instituição. 

7- DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

O resultado do Concurso Cultural “Professor que Transforma” será divulgado no dia 02 de dezembro de 2020, 

no site do UniSant’Anna: http://www.unisantanna.br. 

8- DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DE IMAGEM 

O aluno fica ciente de que sua participação no concurso autoriza a instituição educacional promotora, a utilizar e 

divulgar sua imagem, fotografia e vídeo para fins institucionais e/ou promocionais em qualquer meio de 

veiculação e comunicação no Brasil. 
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9- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Na hipótese de desclassificação e exclusão do inscrito considerado vencedor do concurso, por qualquer motivo, 

será premiado o inscrito em posição imediatamente seguinte. 

Todas as dúvidas e/ou questões que surgirem em relação ao presente concurso serão solucionadas pela 

instituição promotora, por meio do e-mail naque@unisantanna.br. 

Os casos omissos e as situações não previstas neste regulamento serão resolvidas pela Coordenação do NAQUE 

e Direção Acadêmica. 

 

 

São Paulo, 13 de outubro de 2020 

 

 

 

 


