Regulamento – Programação “Painéis Museus na Pandemia” –
Encontro Paulista de Museus 2020

O presente Regulamento dispõe sobre a utilização pelo PARTICIPANTE do Produto
“PAINÉIS MUSEUS NA PANDEMIA”, que consiste no envio de vídeos, disponibilizados
pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI (doravante
denominada ACAM PORTINARI), inscrita no CNPJ sob o nº 01.845.656/0001-78, com
sede na Rua Floriano Peixoto, 490, município de BRODOWSKI, Estado de SÃO PAULO,
no website oficial e redes sociais oficiais do SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS
(doravante denominado SISEM-SP). Regulamenta também a autorização do
PARTICIPANTE para uso de sua imagem e voz junto à ACAM PORTINARI e fixação em
obras audiovisuais por ela produzidas, mediante contratação de serviço terceirizado
de produção e edição.
1.

SOBRE O PRODUTO

1.1.

Os PAINÉIS MUSEUS NA PANDEMIA são uma programação assíncrona do
ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS DE 2020 (doravante denominado
EPM2020), destinadas às postagens na Internet, especialmente nas contas
oficiais do SISEM-SP no FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE, bem
como em seu WEBSITE OFICIAL, de vídeos previamente gravados pelos
PARTICIPANTES.

1.2.

Os vídeos gravados pelos PARTICIPANTES deverão seguir a linha curatorial
definida pelo SISEM-SP e pela ACAM PORTINARI, previamente publicizada
no WEBSITE OFICIAL do SISEM-SP, bem como em suas REDES SOCIAIS.

1.3.

Os PAINÉIS MUSEUS NA PANDEMIA gravados pelos PARTICIPANTES deverão
estar relacionados diretamente ao tema central do EPM2020, “MUSEUS,
SOCIEDADE E CRISE”.

2.

CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

2.1.

O PARTICIPANTE deverá ser, obrigatoriamente, maior de 18 (dezoito) anos
e ser plenamente capaz.

2.2.

O PARTICIPANTE deverá se cadastrar por meio do preenchimento de um
formulário
Google,
disponibilizado
no
WEBSITE
DO
SISEM-SP
(WWW.SISEMSP.ORG.BR), fornecendo informações de NOME, DATA DE
NASCIMENTO, CPF, e E-MAIL.

2.2.1.

O presente Regulamento, além de disponibilizado para consulta no WEBSITE
DO SISEM-SP (WWW.SISEMSP.ORG.BR) também será encaminhado ao EMAIL fornecido pelo PARTICIPANTE.

2.3.

Após preencher os dados de cadastramento, o PARTICIPANTE poderá anexar
o vídeo gravado no formulário Google, desde que atendendo às condições
técnicas de formato e tamanho de mídia.

2.3.1.

Para que o PARTICIPANTE possa anexar o vídeo no referido formulário, é
obrigatório que ele disponha de uma conta Google, conforme exigência da
ferramenta utilizada.

2.4.

Para submeter o formulário de participação com o vídeo, o PARTICIPANTE
deverá marcar o checkbox ao final, atestando a leitura e o aceite do presente
Regulamento.

2.5.

A ACAM PORTINARI e o SISEM-SP não se responsabilizam pela veracidade
das informações cadastrais do PARTICIPANTE, ficando o mesmo ciente da
necessidade do fornecimento correto de todos os dados solicitados no
formulário cadastral.

2.6.

A ACAM PORTINARI e o SISEM-SP não utilizarão, de nenhuma forma, os
dados solicitados no formulário cadastral para fins de divulgação de ações
ou quaisquer outras informações que não estejam relacionadas estritamente
aos PAINÉIS MUSEUS NA PANDEMIA.

2.7.

Serão automaticamente desconsiderados os vídeos que:

2.7.1.

Desrespeitem a legislação brasileira, especialmente a de direito autoral;

2.7.2.

Contenha conteúdo pedófilo, pornográfico, racista, homofóbico, violento
e/ou que ofenda à honra/imagem de outrem;

2.7.3.

Contenha conteúdo de orientação político-partidária, desrespeitando a
respectiva legislação vigente.

2.8.

O SISEM-SP e a ACAM PORTINARI se reservam ao direito de selecionar ou
não o vídeo encaminhado pelo PARTICIPANTE, bem como de descartar o
referido material ao seu critério, sem a necessidade de notificar o
PARTICIPANTE.

2.9.

O SISEM-SP e a ACAM PORTINARI poderão realizar edições e ajustes nos
vídeos encaminhados pelo PARTICIPANTE, no intuito de disponibilizar
recursos de ACESSIBILIDADE ao material (INTERPRETAÇÃO NA LINGUAGEM
BRASILEIRA DE SINAIS E/OU LEGENDAGEM).

2.10.

O PARTICIPANTE é considerado, pelo presente Regulamento, legalmente
responsável pelo conteúdo gravado para os PAINÉIS MUSEUS NA PANDEMIA.

2.11.

O PARTICIPANTE confirma, por meio do aceite do presente TERMO, que
detém os poderes necessários para representar a instituição, de modo que
AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DO VÍDEO PELA ACAM PORTINARI e SISEM-SP,
BEM COMO SEU ENVIO PARA OS PAINÉIS MUSEUS NA PANDEMIA,
DISPONDO DE QUAISQUER DOCUMENTAÇÕES QUE CONFIRMAM ESTA
AUTORIZAÇÃO, EMITIDA E RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO EM
QUESTÃO.

2.12.

O SISEM-SP e a ACAM PORTINARI não se responsabilizam por quaisquer
perdas, alterações ou modificações do vídeo gravado pelo PARTICIPANTE
que eventualmente possam ter sido feitas por terceiros que não atuam
diretamente junto àqueles.

2.13.

O SISEM-SP e a ACAM PORTINARI também não se responsabilizam por
quaisquer falhas técnicas ou operacionais referentes a uso de dispositivos
digitais ou de ambientes de Internet que ocasionem em falhas ou
impossibilidade do envio do vídeo por parte do PARTICIPANTE.

3.

DA LICENÇA DE USO DE IMAGEM E VOZ

3.1.

O PARTICIPANTE, neste ato, autoriza à ACAM PORTINARI e o SISEM-SP, de
forma gratuita, a:
(i)
(ii)

utilizar sua imagem e voz fixados no vídeo gravado para a
programação PAINÉIS MUSEUS NA PANDEMIA, do EPM2020 (“Vídeo”),
utilizar o Vídeo, total ou parcialmente, no WEBSITE DO SISEM-SP
(WWW.SISEMSP.ORG.BR), nas REDES SOCIAIS DO SISEM-SP
(FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E FACEBOOK) bem como em
meios de divulgação, desde que para fins institucionais e de divulgação
do EPM2020 e que não seja retirado do contexto original do produto
MOSAICO.

3.2.

O PARTICIPANTE exime a ACAM PORTINARI e o SISEM-SP do pagamento de
quaisquer valores pela produção e envio do vídeo, bem como de quaisquer
direitos autorais ou de propriedade intelectual inseridos no Vídeo, de modo
que o Participante é o único e exclusivo responsável pela produção e
regularização do Vídeo, bem como por todo o disposto nesta cláusula.

3.3.

O PARTICIPANTE garante, por meio do presente Regulamento, que o vídeo
produzido e encaminhado está de acordo com as disposições supracitadas e
não atenta contra a legislação em vigor, inclusive de direitos autorais.

3.4.

O PARTICIPANTE declara que é a instituição por ele representada é a titular
da totalidade dos direitos patrimoniais de autor sobre o Vídeo encaminhado
para a programação PAINÉIS MUSEUS NA PANDEMIA, e que o Vídeo não
viola quaisquer direitos de terceiros.

3.5.

O PARTICIPANTE autoriza a divulgação de seu nome e qualquer outra
informação de identificação (como município onde reside) que for
expressamente identificada no vídeo para fins de acessibilidade (legenda).

3.6.

A presente autorização é concedida pelo prazo de proteção autoral conferido
ao Vídeo, nos termos da Lei 9.610/98.

4.

DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1.

O SISEM-SP e a ACAM PORTINARI não se responsabilizam por quaisquer
consequências decorrentes de invasões, interrupções ou suspensões de
serviços relacionados a ambientes digitais (INTERNET), que não estejam
relacionados direta e expressamente ao seu controle

4.2.

Caso qualquer PARTICIPANTE ou demais internautas qualquer problema,
queiram fazer comentários e sugestões, ou, ainda, identifiquem que o vídeo

publicado pelo SISEM-SP e pela ACAM PORTINARI configure ilicitude ou
atente contra qualquer determinação presente na legislação brasileira e nos
dispositivos deste Regulamento, este deverá comunicar a ACAM PORTINARI
por
meio
do
endereço,
https://www.acamportinari.org/contato,
disponibilizando os dados eventualmente solicitados para identificação do
material.
4.3.

O PARTICIPANTE reconhece, por meio da leitura e finalização do
preenchimento do formulário de envio do vídeo para a programação PAINÉIS
MUSEUS NA PANDEMIA, que aceita as disposições do presente Regulamento.

4.4.

Fica eleito o foro da Comarca de Brodowski/SP para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas deste termo.

