INSPIRA BB 2018
Regulamento “Quero Palestrar”
4º Edição – Recife (PE) | 11 de agosto | Teatro RioMar

“ Você tem medo do quê? ”
1. O que é
1.1 O INSPIRA BB é um movimento colaborativo do Banco do Brasil, idealizado
e organizado com a participação voluntária de seus funcionários. O evento
acontece presencialmente em uma praça selecionada por edição e, em 2018,
serão selecionadas até 20 cidades por edição para atuar como retransmissoras
do evento presencial.
2. Objetivo
2.1 Compartilhar conhecimentos e experiências, inspirar reflexões, ideias e
ações sob uma perspectiva inovadora de pensar o ser humano, a sociedade, a
família, o trabalho e as relações humanas. Em 2018, ao ampliar a quantidade de
locais que transmitirão o evento, o movimento busca impactar um maior número
de funcionários e cidadãos residentes nas comunidades onde os eventos serão
transmitidos.
3. Modelo e Formato
3.1 Baseado no modelo talks, com palestras curtas, francas e cuidadosamente
elaboradas, que objetivam sensibilizar e estimular o pensamento crítico da
plateia. No palco, palestrantes renomados, formadores de opinião e funcionários
selecionados, cada um com dez minutos para contar a sua história. As
apresentações se alternarão com atrações artísticas que possuam afinidade
temática com a edição.
3.2 O evento será realizado no Teatro RioMar, em Recife (PE), no dia 11 de
agosto de 2018, em horário a ser definido e divulgado previamente e será
retransmitido em até 20 outras cidades selecionadas, conforme o Regulamento
das Cidades Retransmissoras. Além disso, o evento será transmitido ao vivo pelo
YouTube, no canal oficial do Banco do Brasil.
3.2.1 O regulamento para a inscrição das cidades interessadas em retransmitir
o evento está disponível no endereço https://www.inspirabb.com.br/#retransmitir
4. Quem pode participar para palestrar
4.1 Qualquer funcionário da ativa ou aposentado do Banco do Brasil que efetue
sua inscrição no site inspirabb.com.br e atenda aos critérios de seleção dispostos
neste regulamento.

5. Inscrição para palestrar
5.1 Podem participar da seleção para palestrar todos os funcionários da ativa ou
aposentado do Banco do Brasil que se inscrevam no site inspirabb.com.br/ e
apresentem uma proposta compatível com os objetivos e tema da edição,
conforme descrito neste regulamento e atendendo aos parâmetros aqui
dispostos.
a) O funcionário que submeter a proposta será, obrigatoriamente, o mesmo
que irá apresentá-la no evento, caso seja selecionado;
b) Serão selecionados os melhores vídeos com até 2 (dois) minutos de
duração, que demonstrem afinidade com o tema do evento.
c) As palestras deverão seguir o tema do evento: “Você tem medo do quê?”.
O INSPIRA BB edição Recife pretende expor conceitos inovadores e trazer
ideias para análise e reflexão sobre transições e, principalmente, a necessidade
de aceitação e adaptação. O modelo utilizado ontem não serve para hoje. O que
deu certo no passado não significa que dará no presente e pode não sobreviver
no futuro. Mais do que um evento para reflexão, o INSPIRA BB pretende
estimular os participantes a romperem com modelos mentais pré-existentes.
5.2 A inscrição para palestrar no evento será dividida em três fases:
a) Fase 1 – Inscrição: Os interessados deverão se inscrever de 02 de julho
até 22 de julho no site do evento inspirabb.com.br/, preenchendo as seguintes
informações: título da palestra; breve descrição da história a ser abordada (até
400 caracteres); 03 (três) palavras-chave sobre o tema a ser abordado e link do
vídeo contendo até 2 (dois) minutos da palestra publicado no YouTube.
IMPORTANTE: A observância do tempo máximo de 2 minutos é fundamental
para demonstrar a introdução da palestra e não um resumo. Todos os vídeos
serão avaliados por uma banca multidisciplinar.
b) Fase 2 – Workshop de Seleção: A divulgação do resultado dos
palestrantes qualificados para o Workshop de Seleção, primeira etapa da
seleção, será divulgada no site do evento e os selecionados receberão a
informação no e-mail cadastrado no ato da inscrição, no dia 30 de julho. Serão
selecionados até 10 funcionários para essa edição, que deverão participar do
workshop presencialmente, nas datas prováveis de 01 a 03 de agosto, em local
a ser definido pela Organização do evento. Os participantes deverão
desenvolver e levar para o workshop sua palestra inteira (10 minutos), ficando
também responsáveis por providenciar recursos tecnológicos, apresentações,
músicas e o que mais for necessário para as apresentações, que serão avaliadas
por banca multidisciplinar específica formada para essa finalidade. Ao final serão
selecionados até 4 funcionários para próxima fase (workshop de lapidação);
IMPORTANTE: os recursos audiovisuais tais como fotos, imagens, desenhos,
animações, trilhas sonoras, músicas, citações, textos, obras artísticas ou
literárias, bem como toda e qualquer mídia utilizada durante a palestra, devem
ser de propriedade intelectual do palestrante ou os direitos autorais devem ser

autorizados expressamente pelos autores ao palestrante para utilização no
evento e exibição em mídias on-line, YouTube, UniBB, Rádio e TV, caso a
palestra seja selecionada;
c) Fase 3 - Workshop de Lapidação – os funcionários selecionados na Fase
2 terão seus nomes divulgados no site do evento na data provável de 06 de
agosto. Os finalistas para palestrar participarão do Workshop de Lapidação, com
data prevista para os dias 08 e 09 de agosto.
5.3 Durante os encontros do workshop, as ausências dos funcionários
selecionados deverão ter anuência do superior hierárquico e serão registradas
no ponto eletrônico como situação 530 – Viagem Interesse do Banco, caso os
funcionários não residam na cidade onde ocorrerão os encontros. Caso o
funcionário seja lotado na praça onde ocorrerão os encontros, a situação a ser
registrada será a 535 – Serviço externo.
5.4 A inscrição e participação no evento é voluntária e não se caracteriza como
reunião ou atribuição de trabalho. Portanto, não haverá concessão de folgas, ou
qualquer tipo de compensação, aos funcionários que se inscreverem para
palestrar e forem selecionados para o evento em dia não útil.
5.5 Os gastos com passagens aéreas e hospedagens para os funcionários
selecionados nas duas etapas do processo e que sejam lotados fora da praça
onde ocorrerão os encontros do workshop serão às expensas do Banco.
5.6 Os funcionários selecionados para palestrar em Recife terão direito a levar 1
(um) acompanhante. Caso o (a) funcionário (a) não resida na cidade, as
despesas com deslocamento aéreo e hospedagem, inclusive do (a)
acompanhante, serão de responsabilidade do Banco. Se o acompanhante for
funcionário do BB, é necessário que ele esteja em situação “100 – força de
trabalho real” para a emissão do aéreo e reserva de hospedagem.
6. Voluntários
6.1 Os funcionários de Recife (PE), ou região metropolitana, que tenham
interesse em atuar como voluntários nessa edição do Inspira BB, deverão
encaminhar e-mail à Gepes jurisdicionante da cidade onde acontece a edição,
que fará a seleção dos interessados, preferencialmente atendendo a diversas
unidades, conforme ordem de solicitação. A quantidade de voluntários será em
média de 20 pessoas, podendo sofrer alteração conforme necessidades, em
função da realidade de cada praça.
6.2 Os funcionários interessados em atuar como voluntários deverão estar na
situação 100 – Força de Trabalho Real.
6.3 O Banco não arcará com despesas de deslocamento e/ou hospedagem para
os funcionários que se disponibilizarem a atuar como voluntários e não residirem
na cidade que receberá a edição do Inspira BB.
6.4 A participação dos funcionários como voluntários não concede direito a
qualquer contraprestação ou folga compensatória, portanto, NÃO haverá

concessão de folgas ou verba para hospedagem e deslocamento até o local de
realização do evento, ou qualquer tipo de compensação, salvo decisão contrária
da Comissão Organizadora.
7. Evento Solidário
7.1 O INSPIRA BB também é solidário: foi construído de forma colaborativa,
voluntária e fará arrecadação de doações em prol da APABB (Associação de
Pais e Amigos de Pessoas Portadoras de Deficiência dos Funcionários do Banco
do Brasil), que é uma instituição sem fins lucrativos, com certificado de filantropia
e utilidade pública, voltada à inclusão e à qualidade de vida das pessoas com
deficiência e ao apoio às suas famílias. Endereço eletrônico da APABB:
http://apabb.com.br/
7.2 No site do IINSPIRA BB (inspirabb.com.br/) há um espaço destinado às
doações em prol da APABB.
Contamos com a sua generosidade! (Agência 3324-3 / Conta Poupança 4567005 / Variação 51).
7.3 Todo o montante arrecado será em prol da APABB.
8. Dos direitos
8.1 Os participantes outorgam ao Banco do Brasil S.A. o direito de divulgar e
utilizar ideias, propostas, imagens, vídeos, comentários e sugestões postadas,
tanto em ambientes internos como externos, sem ônus de royalties ou restrições.
A participação no Inspira BB, em todas as suas fases, pressupõe a total
aceitação das normas deste Regulamento, cabendo ao Banco do Brasil a
alteração de qualquer item, caso seja necessário, mas sem prejuízo para o
participante.
8.2 Os participantes do evento concordam em autorizar o eventual uso de sua
imagem, som de voz e nome em TV, Portal da Unibb, redes sociais, filmes,
vídeos, fotos e cartazes, anúncios em jornais, revistas, ou qualquer outro meio
para divulgação da participação na campanha, publicitária ou não, sem qualquer
ônus para o Banco do Brasil.
8.3 O eventual aproveitamento de uma ideia ou conceito oriundos de alguma
palestra ou vídeo de inscrição, por qualquer área do Banco do Brasil, bem como
seu compartilhamento, não necessitará de prévia autorização de seus autores e
coautores, nem lhes darão direitos a qualquer remuneração ou gratificação
adicional.
8.4 Na impossibilidade da realização do evento na data e local inicialmente
previstos, não caberá ao Banco do Brasil qualquer indenização ou compensação
por mudanças ou alterações no evento ou mesmo em alterações de
programação e de horário. Eventuais mudanças serão amplamente divulgadas
e publicadas no site do evento inspirabb.com.br/
9. Cronograma previsto “Quero Palestrar” – Edição Recife

Cronograma
Quero Palestrar

Período

Inscrições para palestrar

02 - 22 de Julho

Divulgação dos selecionados para Worshop de Seleção

30 de Julho

Workshop de seleção

01 - 03 de Agosto

Divulgação dos finalistas para Workshop de Lapidação

06 de Agosto

Worshop de Lapidação

08 - 09 de Agosto

10. Disposições Gerais
10.1 Serão desclassificados, automaticamente, os participantes que não
atenderem às orientações e informações contidas neste Regulamento.
10.2 Este documento, seus termos e condições poderão sofrer alterações sem
aviso prévio até a data do evento e serão publicadas no site do evento
inspirabb.com.br/.
10.3 Os casos omissos ou não previstos serão resolvidos pela Comissão
Organizadora.
10.4 A comunicação com a Comissão Organizadora deve ser endereçada
exclusivamente pelo e-mail inspira@bb.com.br.

