
 

 

REGULAMENTO DO 
“CASOS DE SUCESSO 2017” 

 

DO OBJETIVO 

Art. 1 – O objetivo do “Casos de Sucesso” é apresentar e reconhecer ações, práticas e iniciativas que contribuem 

para o crescimento do Escotismo em Santa Catarina e do contínuo aperfeiçoamento das atividades promovidas a 

crianças e jovens beneficiários do Movimento Escoteiro. Para este reconhecimento até 5 “casos” serão escolhidos. 

 

DA INSCRIÇÃO 

Art. 2 – Cada Grupo Escoteiro poderá inscrever apenas um “caso”, que deve ser inédito e realizado no ano de 2016. 

A ficha de inscrição, disponibilizada aos Grupos Escoteiros e também no site www.escoteirossc.org.br, deve ser 

enviada ao e-mail secretaria@escoteirossc.org.br. 

Art. 3 – O período de envio da ficha de inscrição e do DVD contendo o vídeo a ser apresentado será de 25 de janeiro 

a 10 de março de 2017. 

 

DA APRESENTAÇÃO 

Art. 4 – O vídeo ou apresentação animada (Power Point ou similar) que acompanha a ficha de inscrição terá o tempo 

máximo permitido de 05 (cinco) minutos, aí incluído desde a abertura até os créditos finais. 

Parágrafo Único – Orienta-se aos Grupos Escoteiros que utilizem a resolução HD ou a mais alta possível para as 

imagens e que a trilha sonora, se houver, esteja em qualidade “CD” no mínimo. 

Art. 5 – Ao inscrever o vídeo no “Casos de Sucesso”, os autores autorizam, após a realização do evento, a Região 

Escoteira de Santa Catarina a utilizar o material para divulgação do Escotismo. 

§ 1 – O vídeo e sua trilha sonora, se houver, a serem apresentados deverão estar de acordo com a legislação vigente 

caso venha a ser utilizada a divulgação de marcas, roteiros, nomes, cópias, produções similares a nível nacional ou 

internacional. Para tanto, somente será deliberada a apresentação do “caso” se houver autorização por escrito do 

produtor ou responsável pela marca. 

§ 2 – Ao final do vídeo inscrito, deverão constar nos “créditos” o material de terceiros incluído, bem como dados do 

Grupo Escoteiro e da Região de Santa Catarina, observando as instruções constantes do manual de Identidade Visual 

dos Escoteiros do Brasil. 

§ 3 – Em caso de plágio, o “caso” será desclassificado. 

Art. 6 - O CD ou DVD contendo o vídeo deve ser enviado por correspondência, preferencialmente por AR (Aviso de 

Recebimento) para o endereço do Escritório Regional (Rua Álvaro Ramos 184, bairro Trindade, Florianópolis, CEP 

88.036-030) com a expressão "CASOS DE SUCESSO" no envelope. 



 

 

Art. 7 – As despesas de preparação e envio do material ou qualquer outra relacionada a esta apresentação serão de 

inteira responsabilidade do Grupo Escoteiro participante. 

 

DA APRESENTAÇÃO E RECONHECIMENTO 

Art. 8 – Os casos de sucesso selecionados deverão ser apresentados no Congresso Regional Escoteiro, que ocorrerá 

no dia 25 de março de 2017, na cidade de Joinville. 

Art. 9 – Todos os “Casos de Sucesso” selecionados receberão um certificado específico a ser emitido pela Região 

Escoteira de Santa Catarina e serão publicados no site institucional dos Escoteiros de Santa Catarina, bem como em 

Redes Sociais e outras mídias oficiais dos Escoteiros de Santa Catarina. 

Art. 10 – Os “Casos de Sucesso” serão apresentados individualmente, pelo cerimonial, que irá ler o um texto 

descrevendo a sua motivação e para que o Grupo Escoteiro faça os agradecimentos e considerações. Este texto não 

poderá ser maior que 30 linhas usando o tipo de letra Times New Roman ou Arial, no tamanho 12, formato do papel 

A4 com margens de 2,0 a 3,0 cm. 

Parágrafo Único – O texto será solicitado no caso do “Caso de Sucesso” ser selecionado. 

Art. 11 – A ordem de apresentação dos vídeos será definida pela Comissão Organizadora. 

Art. 12 – Caberá a organização do “Casos de Sucesso” disponibilizar os recursos audiovisuais necessários para a 

exibição dos vídeos. 

Art. 13 – Os casos omissos serão analisados e julgados pela própria comissão organizadora nomeada pela Diretoria 

Regional. 

 

 

 

 

Florianópolis (SC), 25 de janeiro de 2017. 


