
                         
 

 

XXV SEMANA DE MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA 

 

EDITAL DO 1º CONCURSO DE VÍDEOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

A comissão organizadora da XXV Semana de Microbiologia e Imunologia torna público o edital para 

submissão de vídeos de divulgação científica para o 1º 

Concurso de Divulgação Científica da XXV Semana de Microbiologia e Imunologia. 

 

1- OBJETIVO 

 

O 1º Concurso de Divulgação Científica tem como objetivo promover o conhecimento científico ao público e 

divulgar as mais novas pesquisas desenvolvidas pelos estudantes, assim como estimular o interesse pela 

divulgação científica aos alunos de graduação. 

  

2- INSCRIÇÕES 

 

O período de envio dos vídeos será de 15 de Agosto de 2019 a 30 de Agosto de 2019. 

A inscrição na XXV Semana de Microbiologia e Imunologia é obrigatória. Somente serão aceitos vídeos de 

divulgação científica de alunos inscritos na mesma.  

O vídeo deverá ter até 60 segundos de duração contendo: Título, breve descrição em  

língua portuguesa acessível à população, nome do aluno e a instituição de origem.  O vídeo deverá ser enviado 

para visualização prévia pela comissão julgadora e o link oculto compartilhado via Google Drive para o e-mail 

semanademicroimuno@gmail.com. 

Os seguintes vídeos não serão aceitos: vídeos que firam a ética da pesquisa científica e que possam prejudicar 

a imagem de pessoas, instituições e afins por estarem em desacordo ou comprometerem a imagem e a 

reputação institucionais. As filmagens também devem  

zelar pelas boas práticas laboratoriais e respeito às normas de biossegurança. Casos  

omissos serão decididos pela Comissão Julgadora. 

 

3- JULGAMENTO 

 

Os vídeos aceitos serão avaliados por uma Comissão Avaliadora formada por 4 componentes: 

 

1) Tatiana de Castro Abreu Pinto (Professora Adjunta de Microbiologia Médica do IMPG – UFRJ) 

2) Luciana Barros de Arruda (PhD - Professor Associado do Departamento de Virologia do IMPG – UFRJ) 

3) Sidcley Silva de Lyra (Mestrando acadêmico em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde 

(COC/Fiocruz) e Assessor de divulgação científica na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência/RJ) 

4) Matheus de Assis Côrtes Esteves (Graduando em Ciências Biológicas: Microbiologia e Imunologia na 

UFRJ) 

 

Os critérios de avaliação dos vídeos pela comissão serão: (1) Didático-pedagógico, (2) Adequação do 

Conceito Científico, (3) Criatividade, (4) Narrativa e (5) Fotografia. 
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Em caso de conflito de interesse, o membro da Comissão Avaliadora irá se abster da  

avaliação. 

 

Os vídeos aprovados pela Comissão Avaliadora serão divulgados no dia 15 de Setembro de 2019 nas redes 

sociais e no site da XXV Semana de Microbiologia e Imunologia da UFRJ. No período de 15 de Setembro de 

2019 a 15 de Outubro de 2019, tais vídeos serão submetidos à votação, sendo julgados por júri popular, 

através do número de “likes” na página, resultando em um vencedor. Outro vídeo será escolhido pela 

Comissão Avaliadora. 

 

 

4- RESULTADO E PREMIAÇÃO 

 

O resultado do 1º Concurso de Divulgação Científica será apresentado no dia 25 de Outubro de 2019, durante 

a Cerimônia de Encerramento de XXV Semana de Microbiologia e Imunologia, a acontecer as partir das 13h 

no Auditório do Bloco N - CCS. Os dois vídeos vencedores serão exibidos na página do evento e na 

Cerimônia e os vencedores receberão um prêmio (cada) após exibição dos vídeos, sendo estes vouchers para 

compra no canal online da Thermo Fisher Scientific, nos valores de R$350,00 para o primeiro lugar escolhido 

pela Comissão Avaliadora e R$150,00 + um ingresso para o AquaRio para o primeiro lugar escolhido por júri 

popular. 

 

5- DIREITOS AUTORAIS 

 

A comprovação de autoria do vídeo e de autorização de trilha sonora é de responsabilidade do(a) autor(a). Fica 

resguardado ao autor os direitos autorais. O autor também autoriza o uso do vídeo em plataformas digitais e 

em redes sociais. O autor e o orientador deverão assinar a Autorização de Uso de Imagem e/ou Voz e 

encaminhar junto com o vídeo para o e-mail semanademicroimuno@gmail.com. É de responsabilidade do 

autor a autorização de filmagem dentro de instituições públicas e privadas. A Comissão Avaliadora não se 

responsabiliza em caso de gravações não autorizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E/OU VOZ 

 

 

Eu, ___________________________________________, nacionalidade, 

estado civil, profissão, portador(a) da Carteira de Identidade n° 

_______________, expedida por ________________, em ___________, 

inscrito(a) no CPF sob o nº ____________, residente e domiciliado(a) na 

_____(endereço completo)_______, e sob a orientação de 

_________________________________________, por meio deste 

Instrumento AUTORIZO a UFRJ, entidade 

pública criada e mantida pela União Federal, inscrita no CNPJ sob o n°33.663.683/0021-60, a utilizar 

(minha imagem científica/ meu material 

audiovisual) para fins de divulgação e popularização da ciência por tempo 

indeterminado em plataformas digitais e em redes sociais. 

 

A presente autorização é concedida, sem quaisquer ônus financeiros, por todo 

o prazo em que durar a utilização pela UFRJ, conforme definido acima, 

com propósitos únicos e exclusivos de caráter científico e educacional. 

 

 

 

Rio de Janeiro,           de                             de 2019. 

 

 

____________________________________ 

Nome completo e Assinatura do Aluno 

 

 

____________________________________ 

Nome completo e Assinatura do Orientador 


