
   

REGULAMENTO 

Concurso Cultural Goethe-Institut + PROA – 2022-2023 

O Instituto PROA anuncia a abertura do Concurso Cultural do Goethe-Institut 

exclusivo para ex-alunos que concluíram um dos projetos do Instituto PROA. 

Este concurso tem como objetivo premiar bolsas de estudo de dois módulos do 

curso de alemão do Goethe-Institut São Paulo para 5 (cinco) alunos classificados 

que se candidatarem no formulário de inscrição disponível no site 

(https://proa.org.br/goethe) até dia 00 de xxxx de 2022 às 23h59. 

 

1. OBJETIVO 

1.1 O objetivo do regulamento é tornar público os critérios, condições e 

premiação para os participantes inscritos no Concurso Cultural Goethe-Institut e 

que sejam formados por um dos projetos do Instituto PROA. 

 

2. PREMIAÇÃO 

2.1 Serão contemplados nesse concurso cultural 5 (cinco) ex-alunos do 

Instituto PROA, que receberão uma bolsa do curso de alemão do Goethe-Institut 

de dois módulos. Os 5 (cinco) alunos classificados com o vídeo mais criativo1 

também ganharão um iPad de 64GB para acompanhar as aulas após a efetivação 

da matrícula no Goethe-Institut São Paulo. 

2.2 Os ganhadores deverão comparecer presencialmente no Goethe-Institut 

São Paulo (R. Lisboa, 974 – Pinheiros – São Paulo - SP) para retirar o material 

didático e o iPad em data a combinar. As despesas com transporte são de 

responsabilidade do ganhador e o não comparecimento no dia será considerado 

como desistência da bolsa de estudos. A retirada do prêmio deve ser feita pelo 

próprio ganhador e a bolsa de estudos é de uso pessoal e intransferível. 

2.3 O ganhador só poderá realizar o segundo módulo do curso após ser 

efetivamente aprovado no primeiro. 

2.4 Somente os classificados até o 5º lugar retirarão também o iPad para o 

acompanhamento das aulas on-line após a efetivação de sua matrícula. 

 

 

 

 

 

 
1 Vídeo avaliado como autêntico e original e adequado à proposta do concurso. 



   
 

3. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

Somente os alunos que atenderem a todos os seguintes requisitos serão avaliados 

segundo os critérios no item 5: 

3.1 Ter concluído um dos projetos do PROA – PROPROFISSÃO, 

Plataforma PROA e PROTRABALHO entre 2007 e 2022; 

 3.2 Anexar vídeo de até 1 minuto (60 segundos) de duração no formulário 

de inscrição; 

 3.3 Estar apto a frequentar as aulas regularmente e concluir os dois 

módulos do curso durante o ano de 2023. 

3.4 Cada participante inscrito poderá participar apenas com um vídeo e 

somente uma inscrição por CPF. A não observância desse item será motivo para a 

desclassificação imediata do candidato. 

 

4. INSCRIÇÃO 

4.1 As inscrições serão realizadas apenas através do formulário divulgado 

nas redes sociais e disponível no site. Outros métodos de inscrição serão 

desconsiderados. 

4.2 O candidato deverá preencher o formulário on-line e fazer o upload do 

vídeo conforme os requisitos no item 5 até dia 00 de xxxx às 23h59, disponível no 

site: https://proa.org.br/goethe. 

4.4 A ausência do arquivo de vídeo no formulário de inscrição invalidará a 

candidatura do aluno.  

 

5. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

5.1 Tema do vídeo 

O candidato deverá gravar um vídeo horizontal com o tema “Por que o alemão vai 

me ajudar profissionalmente/por que desejo aprender alemão para minha vida 

profissional” com até 1 minuto de duração. 

O vídeo pode conter todos os recursos visuais que o candidato quiser utilizar: 

vídeo selfie, stop motion, recortes, imagens, animação e cores, desde que não 

fujam do tema. Vídeos em all type (somente textos) e na vertical não serão 

considerados. É importante que a imagem do jovem apareça em algum trecho do 

vídeo. 

 

 
 

https://proa.org.br/p/goethe


   
5.2 Avaliação do vídeo 

O vídeo será analisado pela comissão avaliadora do Instituto PROA e do Goethe-

Institut e será avaliado de acordo com os seguintes critérios: 

• Aderência e conexão ao tema proposto; 

• Criatividade e motivação do jovem em aprender alemão. 

O candidato receberá a devolutiva positiva ou negativa do concurso no e-mail 

cadastrado no formulário dentro das datas do cronograma nesse regulamento. 

 

6. CRONOGRAMA 

Item Período 

1. Inscrições no site De 00 de xxxx a 00 de xxxx de 2022 às 23h59 

2. Avaliação dos vídeos De 00 de xxxx a 0 de xxxx 

3. Divulgação dos classificados Até dia 00 de xxxx de 2022 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. O candidato deverá ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos da 

vida civil, nos termos do art. 5o do Código Civil (Lei no. 10.406/2002), sendo ainda 

residente e domiciliado no território nacional, ser brasileiro nato ou naturalizado, 

maior de 18 anos; 

7.2. Em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei Federal no 

13.709/18, em especial ao atendimento do princípio da transparência no 

tratamento de dados, o participante que realizar a inscrição através do site está 

ciente que cederá seus dados de CPF, RG e e-mail, bem como autoriza o uso de 

sua imagem para divulgação do concurso pelo Instituto PROA e Goethe-Institut. 

7.3. O selecionado deverá aceitar as regras do programa de forma on-line, 

diretamente na página de inscrição do Concurso Cultural Goethe-Institut; 

7.4. A bolsa de estudos do curso de alemão deve ser cursada durante o ano de 

2023 e não é possível postergar o benefício para o ano seguinte; 

7.5. Caso a instituição de ensino não receba o número mínimo de 5 (cinco) 

inscrições de participantes dentro dos critérios de classificação, a seleção não será 

efetivada; 

7.6. Os candidatos selecionados no Concurso Cultural Goethe-Institut deverão: 

a) Permanecer regularmente matriculado no Goethe-Institut durante o benefício do 

Programa, e com frequência acadêmica; 

b) Cumprir com todas as condições estabelecidas nos Princípios Gerais do 

regulamento do concurso. 



   
c) O iPad e o material didático do curso só serão de posse do candidato após a 

conclusão do segundo módulo, caso haja desistência da bolsa de estudos, o iPad 

e o material didático precisarão ser devolvidos ao Goethe-Institut. 


