REGULAMENTO DE CHAMADA INTERNA
MOSTRA DE VÍDEOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA PARA A 18ª SEMANA NACIONAL
DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CÂMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE DO INSTITUTO
FEDERAL DE SANTA CATARINA
RESUMO
Objetivo: selecionar vídeos de explicações para fenômenos científicos (duração de até 1min) para
que sejam postados no perfil oficial do Câmpus no Instagram (@ifsc.smo) durante a SNCT 2021.
Período de inscrição: 13 a 19 de outubro de 2021
Forma de inscrição: envio do vídeo via formulário eletrônico disponível em ifsc.edu.br/snct/smo.
CONTATOS
pesquisa.smo@ifsc.edu.br
ou
buscar pelos professores envolvidos na ação
Carla Grüdtner | Diego Castro | Diego Bissigo | Douglas Rogeri | Felipe Cintra
Jacson Lima | Juciane Ferigolo | Kal-El Basílio| Yussef Parcianello

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A presente chamada interna tem como objeto a seleção de vídeos para mostra de divulgação
científica da 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – Edição do Câmpus São Miguel do Oeste do
Instituto Federal de Santa Catarina (SNCT IFSC-SMO), que acontecerá de 26 a 28 de outubro de 2021.
Art. 2º A mostra de divulgação científica consistirá na publicação de vídeos no perfil oficial do Câmpus São
Miguel do Oeste na mídia social Instagram (@ifsc.smo) no período da SNCT IFSC-SMO.
§1º O objetivo da mostra é divulgar explicações para fenômenos científicos utilizando vídeos curtos
com linguagem simplificada, característica da ferramenta Reels do Instagram ou da rede social Tik
Tok.
§2º Serão aceitos vídeos de fenômenos relacionados a quaisquer das áreas do conhecimento:
Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências Agrárias;
Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; Linguística, Letras e Artes ou ainda vídeos com
característica multidisciplinar.
§3º Os vídeos da mostra devem ser gravados e/ou protagonizados por estudantes e/ou egressos
e/ou servidores vinculados ao Câmpus São Miguel do Oeste do IFSC, bem como por trabalhadores
terceirizados que atuem em postos de trabalho do Câmpus.

§4º Os vídeos da mostra devem ter proporção visual aproximada 9:16 (formato vertical / retrato) e
duração limitada a 60 segundos.
§5º Quaisquer recursos utilizados nos vídeos (incluindo músicas, filtros, efeitos sonoros ou visuais
etc.) devem estar em conformidade com os regulamentos do Instagram.
2. DAS INSCRIÇÕES
Art. 4º As inscrições deverão ser realizadas de 13 a 19 de outubro de 2021, por meio do formulário eletrônico
disponível em ifsc.edu.br/snct/smo.
§1º Para cada vídeo a ser inscrito deverá ser realizado um preenchimento do formulário, de acordo
com as instruções nele contidas.
§2º A disponibilização do arquivo digital do vídeo deverá ser realizada por meio de envio no próprio
formulário quando o tamanho deste arquivo for de até 100MB ou então por meio de link
publicamente acessível que permita o download do arquivo, quando este for maior que 100MB.
§3º Não há número máximo de vídeos que poderão ser inscritos por pessoa.
Art. 5º Poderão ser inscritos vídeos que atendam ao objetivo e cumpram os requisitos dispostos no Art. 2º
da presente chamada.
3. DA SELEÇÃO
Art. 6º Os vídeos inscritos serão selecionados pelos membros da subcomissão organizadora da presente
chamada, composta a partir dos servidores nomeados para o Grupo de Trabalho de Organização da SNCT
IFSC-SMO.
Art. 7º São critérios para a seleção dos vídeos:
I – Consistência técnico-científica;
II – Originalidade;
III – Criatividade;
IV – Qualidade audiovisual;
V –Clareza na exposição da ideia.
Art. 8º Serão selecionados até 9 (nove) vídeos para publicação.
§1º Serão priorizados no processo de seleção vídeos protagonizados por estudantes do Câmpus São
Miguel do Oeste com matrícula ativa no semestre letivo 2021.2.
§2º Em havendo disponibilidade dentro do cronograma de postagens previsto para o perfil oficial do
câmpus durante o período da SNCT IFSC-SMO, a subcomissão organizadora da presente chamada
reserva-se ao direito de ampliar o número de vídeos selecionados para publicação.
Art. 9º Os autores dos vídeos inscritos serão comunicados por e-mail até o dia 25 de outubro sobre o
resultado da seleção.

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 10 O conteúdo dos vídeos inscritos é de inteira responsabilidade daqueles que o inscreverem para
participação na mostra, devendo quaisquer menores de idade que figurarem nos vídeos e/ou os
submeterem buscar anuência de seus responsáveis legais antes da realização da inscrição.
Parágrafo único. O IFSC não se responsabilizará por qualquer demanda judicial civil ou criminal que
advenha de inadequação, irregularidade e/ou ilegalidade constante nos vídeos, estando ela explícita
ou implícita no material audiovisual.
Art. 11 A inscrição de vídeos implica em aceitação tácita de todos os termos do presente regulamento.
Art. 12 Os casos omissos serão resolvidos pelo Grupo de Trabalho de Organização da SNCT IFSC-SMO.

