
EDITAL 01/2018
COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 10 ANOS DO

IFES
CAMPUS NOVA VENÉCIA

1 APRESENTAÇÃO

1.1 A comissão responsável pela organização do aniversário de 10 anos do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Campus Nova Venécia torna público o presente Edital  que
regulamenta o concurso para produção de vídeos para as comemorações do aniversário do campus.

2 DO OBJETIVO

2.1  Ao realizar o concurso de vídeos “O que o Ifes representa para você?”, o Ifes – Campus Nova
Venécia procura integrar seus alunos nas festividades dos 10 anos do instituto em Nova Venécia bem
como incentivá-los a registrarem suas memórias nestes 10 anos de Ifes em Nova Venécia.

3 DO TEMA DO VÍDEO

3.1  As produções deverão ter como mote o tema: “O que o Ifes representa para você?”.  Os vídeos
devem retratar a importância que a instituição teve na vida de seus estudantes. Sendo livre para criarem
sobre o tema.

4 DO REGULAMENTO

4.1 Os vídeos devem ser inéditos e ter no mínimo 5 minutos e no máximo 15 minutos de duração. Será
dada uma tolerância de, no máximo, 5 segundos.

4.2 A edição do vídeo deverá obedecer ao tema proposto “O que o Ifes representa para você?”

4.3 É requisito obrigatório incluir depoimento de, pelo menos, 1 egresso na produção do vídeo destacando
“O que o Ifes representa para você?”.

4.4 Será eliminado do concurso o candidato que produzir um vídeo que não corresponda ao tema proposto
neste edital ou não apresente as mínimas especificações exigidas no Edital.

4.5 O vídeo deverá ser enviado nos formatos AVI, MJPEG, WMV, MP4 ou MOV. 

4.6 Serão admitidos vídeos capturados por filmadora, câmera fotográfica, telefone celular, tablets etc.

4.7 Não serão aceitos vídeos que já tenham sido publicados ou que já tenham, em quaisquer instâncias,
sido premiados até a data de inscrição deste edital.

5 DAS INSCRIÇÕES

5.1  Poderão  inscrever-se  no  concurso  de  vídeos  do  Ifes  –  Campus  Nova  Venécia,  todos  os  alunos,
inclusive os menores de idade, em grupos de no mínimo 5 integrantes.

5.2 O grupo de verá nomear um Coordenador como representante.



5.3 Menores de idade deverão apresentar uma autorização de seu representante legal quando solicitada
pela Comissão Julgadora do concurso.

5.4 As inscrições são gratuitas.

5.5 O local da inscrição será na Biblioteca do campus no período compreendido entre o dia 10/10/2018 a
19/11/2018.

5.6 O vídeo deverá ser entregue no ato da inscrição.

5.6 O vídeo deverá ser entregue em um pendrive para ser salvo em uma pasta na rede para avaliação da
Comissão Julgadora.

5.7 Só serão aceitos os trabalhos entregues dentro do prazo estipulado.

6 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

6.1  No  julgamento  serão  considerados  os  critérios  de  criatividade,  estética,  qualidade  artística  e
pertinência com o tema proposto.

7 DO JULGAMENTO

7.1 Os vídeos serão avaliados pela Comissão Julgadora formada por servidores do Ifes.

7.2 Serão dadas para cada vídeo notas de 1 a 5, sendo (1: regular; 2: bom; 3: muito bom; 4: ótimo e 5:
excelente) nos seguintes critérios:

   a) Adequação ao tema proposto;

   b) Criatividade e inovação na forma de apresentação do vídeo;

   c) Qualidade do áudio e imagem;

   d) Criação visual (logotipo, cenário, etc.);

7.3 Serão classificados aqueles que mais bem forem pontuados, considerando-se os critérios citados no
subitem 6.1

7.4 Em caso de empate, serão priorizados os projetos que obtiverem as maiores notas nos critérios “a” e
“c” do subitem 7.2, respectivamente.

7.5  A escolha dos três primeiros colocados dar-se-á através da pontuação final de cada vídeo. Fica a
Comissão Julgadora responsável por escolher os três melhores vídeos com seus respectivos candidatos.

7.6  Concluídos os trabalhos da Comissão Julgadora e divulgados os resultados do Concurso, essa será
automaticamente dissolvida.

7.7 A decisão da Comissão Julgadora é soberana, irrecorrível e final.

8 DA CLASSIFICAÇÃO

8.1 O resultado do concurso será anunciado e divulgado no dia 20 de novembro de 2018

8.2 Além dos 3 (três) vídeos selecionados, o Ifes – Campus Nova Venécia poderá escolher, para futuros
eventos, outros vídeos dentre todos que participarem do concurso, os quais receberão menção honrosa.

9 DO RESULTADO DO CONCURSO DE VÍDEOS

9.1  A Comissão  Julgadora  divulgará  o  resultado  dos  03  (três)  primeiros  colocados,  no  dia 20  de
novembro de 2018

9.2 Os três melhores serão exibidos durante a programação do evento de aniversário de 10 anos do Ifes –
Campus Nova Venécia, como parte dos festejos.

9.2 A mera participação implica a irrestrita cessão dos direitos autorais sobre o trabalho apresentado no
concurso, para utilização institucional do Ifes – Campus Nova Venécia, observada menção ao nome do
autor.

9.3 A participação no concurso implica integral aceitação deste Edital. O desrespeito às suas disposições
acarretará na eliminação do concorrente.



9.4 O Ifes – Campus Nova Venécia não se responsabiliza pelo uso de imagem e voz das pessoas filmadas
pelos autores dos vídeos concorrentes, cabendo exclusivamente ao autor do vídeo obter as autorizações
necessárias,  bem como responder  pelas  implicações  legais  em caso  de  questionamentos  judiciais  ou
extrajudiciais.

9.5 O Ifes – Campus Nova Venécia não se responsabilizará por nenhuma reclamação ou queixa com
relação aos direitos de imagem daqueles que apareçam nos vídeos a serem publicados ou exibidos. Essa
responsabilidade será única e exclusiva dos(as) autores(as) dos vídeos.

9.6 Não serão devolvidos aos candidatos os vídeos que não forem selecionados.

9.7 O  Ifes  –  Campus  Nova  Venécia não  se  responsabiliza  por  quaisquer  custos  despendidos  pelos
participantes para inscrição, confecção e envio dos vídeos relacionados ao concurso.

9.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora.

Nova Venécia, 10 de outubro de 2018

_____________________________________________

Comissão Organização Ifes Campus Nova Venécia

Portaria: 266-2018



FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome dos produtores do vídeo:

1._________________________________________________________ Turma: ___________

2._________________________________________________________ Turma: ___________

3._________________________________________________________ Turma: ___________

4._________________________________________________________ Turma: ___________

5._________________________________________________________ Turma: ___________

6._________________________________________________________ Turma: ___________

7._________________________________________________________ Turma: ___________

8._________________________________________________________ Turma: ___________

9._________________________________________________________ Turma: ___________

10.________________________________________________________ Turma: ___________

E-mail de contato do Coordenador:

____________________________________________________________________

Tel. de contato do Coordenador: (    )_________-___________

Declaro para os devidos fins de direito que os participantes estão ciente e de acordo com o EDITAL deste
concurso e que será utilizado para inserções de apresentação no nos festejos da comemoração dos 10 anos
do Ifes – Campus Nova Venécia. Bem como através desta Inscrição transfiro (transferimos) ao Ifes –
Campus Nova Venécia, os Direitos Autorais, bem como o uso de imagem, som de voz e nome, do vídeo
produzido pelos participantes, podendo a Instituição usá-la sem qualquer restrição, com o intuito a qual
foi desenvolvido.

Nova Venécia, ____ de Novembro de 2018

_______________________________________

Assinatura do Coordenador

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Declaramos que o grupo representado pelo Coordenador (a) ________________________________

________________________________________, está inscrito no concurso de vídeos “O que o Ifes 
representa para você?”.

_______________________________

Carimbo do servidor


