
REGULAMENTO 
PROPAGANDAS DAS ICS NA TRANSMISSÃO DAS TERTÚLIAS 

 
 
01. Timing. As propagandas serão transmitidas diariamente, das 12h15 às 12h29, 
totalizando 14 minutos, dos quais: 
a. 1 minuto reservado para propaganda do programa Amigos da Enciclopédia. 
b. 1 minuto reservado para divulgação de informações de interesse público, quando 
houver. 
c. 12 minutos reservados para propaganda de cursos ou eventos das ICs: 12 slots de 30 
segundos (12 ICs diferentes) transmitidos duas vezes. 
 
02. Tempo vago. Não havendo 12 ICs para divulgação, o tempo vago será 
disponibilizado para divulgações relacionadas ao programa Amigos da Enciclopédia, 
aos trabalhos da Enciclopédia da Conscienciologia ou às tertúlias 
conscienciológicas/Tertuliarium. 
 
03. Slot adicional. Não havendo divulgação de informações de interesse público (item 
"1.b." acima), este minuto será cedido para outra IC (a décima terceira da lista). 
 
04. Validade. As propagandas serão divulgadas até a data de início do evento/curso ou 
na data mais próxima dos mesmos, levando em conta o dia de que são 
removido/inserido os vídeos, toda (quinta-feita). 
 
05. Exibição. As solicitações recebidas após estarem preenchidos os slots da semana 
ou enviadas após a data de inserção/remoção dos vídeos serão automaticamente 
transferidas para exibição na semana seguinte, caso o evento ou curso a ser divulgado 
ainda não tenha ocorrido. 
 
06. Solicitações. As solicitações devem ser enviadas para transmissao@ceaec.org, 
explicitando no corpo do e-mail a IC, o curso ou evento a ser divulgado. Serão 
consideradas para a semana seguinte as solicitações recebidas até quarta-feira às 24h. 
 
08. Arquivos. Os arquivos de vídeo devem ser anexados à solicitação, produzidos no 
formato “.mp4”, com tempo máximo de 30 segundos, sem trilha sonora e sem 
imagens que contenham direitos autorais. 
 
09. Texto. As informações em texto no vídeo devem estar em fonte legível 
considerando o formato, a cor, o fundo, o tamanho e o tempo de exibição. 
 
10. Tempo. Cada IC poderá dividir o tempo de 30 segundos em mais de 1 evento ou 
curso, primando por informações claras e objetivas. 
 
11. Múltiplas propagandas. A IC poderá encaminhar a cada semana duas ou mais 
Propagandas de 30 segundos para cursos ou eventos diferentes, indicando na 
solicitação a ordem de exibição. A primeira escolha (primeira propaganda) será 
incluída na programação conforme os itens 4, 5 e acima. A segunda escolha e 
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eventuais escolhas subsequentes serão incluídas caso haja sobras de espaço não 
utilizados, conforme os itens 1, 2 e 3 acima. As segundas escolhas serão atendidas 
conforme a ordem de recebimento das solicitações até completar a programação, 
enquanto houver espaço disponível. Caso todas as segundas escolhas sejam atendidas 
e ainda exista espaço disponível, incluiremos na programação as terceiras escolhas 
conforme a ordem de recebimento e assim sucessivamente. 
 
12. Repetição. Não havendo número suficiente de vídeos de divulgação ou 
propaganda de qualquer tipo, o tempo disponível excedente poderá ser utilizado para 
repetição da sequência de vídeos disponíveis (ou seja: os vídeos de 30 segundos 
poderão ser exibidos mais de duas vezes). Devido à variabilidade na quantidade de 
vídeos, no entanto, não podemos garantir o mesmo número de exibição para todos os 
vídeos a cada semana. 
 


