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PROJETO “A GOIÂNIA QUE EU QUERO”

Tendo sempre em mente as pessoas e os movimentos orgânicos e
dinâmicos que constituem uma sociedade ativa, o Partido da Social Democracia
(PSDB), por meio da Juventude de Goiânia, apresenta: “A GOIÂNIA QUE EU
QUERO”, projeto que dá vazão aos preceitos defendidos pela sigla, como autoorganização, a consolidação dos direitos individuais e coletivos, o exercício da
democracia participativa e representativa, o respeito e pluralismo de ideias,
culturas e etnias e a construção de uma ordem social justa, equânime e
igualitária, dentre outros. O projeto se propõe a ser de fato, um painel do que
pensa, quer e sonha o jovem goianiense.

CONCEITO
A linguagem audiovisual é a forma de comunicação mais em voga do
momento e que irá prevalecer nos próximos anos, devido ao seu forte apelo
imagético e poder de identificação, sobretudo, com as novas gerações.
As principais redes sociais, as que mais têm acesso entre os brasileiros,
já demonstram que o uso de vídeos não é mais uma tendência, mas uma
realidade. Por isso, o “A GOIÂNIA QUE EU QUERO” nasceu para ser um
concurso de vídeo, aberto ao público geral, que tem como intuito estimular a
participação popular nas questões políticas que envolvem a cidade, o bem-estar
e a cidadania.
Para o partido, o projeto se torna uma ferramenta de aproximação com a
comunidade, possibilitando ouvir os anseios dos cidadãos para uma vida
melhor.
Além disso, como instrumento partidário, o projeto servirá para reforçar
seus laços com a militância, trazendo fôlego novo e perspectivas de futuro;
também será uma forma de construir uma ponte com o eleitorado, seja ele
partidário, filiado, militante, simpatizante ou não, por meio da coleta de dados
para uma comunicação direta e efetiva sobre os ideais do partido e suas
propostas para Goiânia.

COMO FUNCIONA
Para participar, as pessoas serão estimuladas a fazer vídeos de até 30 segundos,
tendo por base a temática proposta: “A GOIÂNIA QUE EU QUERO”.
O participante deverá publicar o vídeo no feed do instagram, marcar @jpsdb.goiania,
preencher o formulário no site do www.psdbgoiania.org.br com nome, telefone, bairro
onde mora e o link do vídeo publicado no perfil do participante no Instagram.
Só vale enviar um vídeo. Em caso de inscrições múltiplas, apenas a primeira será
considerada.
O vídeo dos participantes deverá ser com uma ideia para melhorar a qualidade de vida
dos jovens goianienses.
Todos os vídeos selecionados comporão um arquivo virtual e poderão ser exibidos em
outros eventos realizados pelo PSDB.

MECANISMO
As inscrições são ilimitadas. A comissão julgadora será formada pelos
seguintes membros:
1- Leonardo Felipe: Advogado, formado pela Pontifícia Universidade Católica de
Goiás, Mestrando em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito
Público (IDP), Pós Graduado em Direito e Civil e Processual Civil pela
Universidade Cândido Mendes. Professor Universitário. Sócio do Marques de
Souza Sociedade de Advogados. Ex-Superintendente da Juventude do Governo
do Estado de Goiás (2011-2018), sendo responsável pela implantação dos
Programas Passe Livre Estudantil, Cartão Metrobus e Goiás Sem Fronteiras.
2- Robert Bonifácio: Doutor em ciência política pela Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) e atualmente professor de ciência política da Universidade
Federal de Goiás (UFG). É docente permanente dos programas de Pós
Graduação em Ciência Política (PPGCP) e em Direito e Políticas Públicas
(PPGDP). É membro da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Estuda
questões relativas à participação política, corrupção, comportamento eleitoral,
legitimidade democrática e avaliação de políticas públicas.
3- Roner Soares: Coordenador da faculdade Estácio de Sá, possui
graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás (2003). Pós
Graduado em Docência Universitária pela Universidade Estadual de Goiás (2005)
e em Treinamento Desportivo pela Universidade Estácio de Sá (em Andamento).
Atualmente Professor na Universidade Estácio de Sá/Faculdade Estácio de
Sá/Goiânia, Professor na Faculdade Camburi, Professor da SECRETARIA
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Licenciado), Técnico das Seleções Goianas de
Basquetebol Universitária e de Base.

A comissão julgadora assistirá aos vídeos e definirá entre eles os três
melhores vídeos.
Terá um prêmio de maior mobilização em que a juventude o PSDB
Goiânia irá selecionar 5 vídeos para postar no instagram e o mais curtido será
premiado.
PREMIAÇÃO
RANKING
PRODUTO
1º Colocado Smartphone
Samsung Galaxy
A30s
2º Colocado Tablet

3º Colocado

Kindle

DESCRIÇÃO
64GB, 4GB RAM, Tela Infinita de 6.4", Câmera
Traseira Tripla, Leitor Digital na Tela, Android 9.0 e
TV Digital
Tablet Multilaser M7 Plus NB304 Preto com 16GB,
Tela 7”, Dual Chip, 3G, Wi-Fi, Dual Câmera, Android
8.1 e Processador Quad Core
Kindle Preto com Wi-Fi, 4GB, Tela 6” de Alta
Definição Sensível ao Toque e Bateria de Longa
Duração (8ª Geração)

CRONOGRAMA
Início das inscrições

23/07/2020

Encerramento das inscrições

16/08/2020

Inícios da avaliação dos vídeos

17/08/2020

Encerramento da avaliação dos vídeos

01/09/2020

Divulgação dos ganhadores

02/09/2020

Entrega dos prêmios

03/09/2020

