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Regulamento do Concurso QUIMIVÍDEO!

Tema: Contém Química 

  

1. Apresentação 

 

A comissão organizadora da 

Pós-graduação em Química da UFSC e XIV Semana Acadêmica de Química 

da UFSC torna público o presente regulamento e convida os alunos do ensino 

médio, técnico, graduação e pós

concurso QUIMIVíDEO. Os alunos de cada categoria deverão apresentar vídeos 

acerca do tema “Contém Química”

avaliação dos vídeos será feita por um comitê científico que selecionará os cinco 

melhores vídeos, por categoria, que serão divulgados no primeiro dia do evento do 

departamento de química da UFSC de 2020 e permanecerão disponíveis durante 

o período de 16 a 19 de novembro de 2020, para votação popular. Os dois vídeos 

mais votados, de cada categoria, s

desse concurso são definidas por este regulamento.

 

2. Escopo 

 

2.1 O presente concurso propõe incentivar a produção de vídeos para a 

divulgação científica, visando atingir a sociedade através de estudantes de nível 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima

Trindade - Florianópolis – SC, CEP: 88040-900 

https://semaq.paginas.ufsc.br/ 
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Regulamento do Concurso QUIMIVÍDEO! 

Tema: Contém Química - Divulgação Científica

A comissão organizadora da I Semana da Química na Sociedade, IX Semana da 

graduação em Química da UFSC e XIV Semana Acadêmica de Química 

torna público o presente regulamento e convida os alunos do ensino 

nico, graduação e pós-graduação a realizarem suas inscriç

. Os alunos de cada categoria deverão apresentar vídeos 

“Contém Química” com o intuito de divulgação científica. A 

avaliação dos vídeos será feita por um comitê científico que selecionará os cinco 

s, por categoria, que serão divulgados no primeiro dia do evento do 

departamento de química da UFSC de 2020 e permanecerão disponíveis durante 

o período de 16 a 19 de novembro de 2020, para votação popular. Os dois vídeos 

mais votados, de cada categoria, serão premiados. A inscrição e a avaliação 

desse concurso são definidas por este regulamento. 

O presente concurso propõe incentivar a produção de vídeos para a 

divulgação científica, visando atingir a sociedade através de estudantes de nível 

UFSC 

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima 

 

_____________________________________________ 

Divulgação Científica 

I Semana da Química na Sociedade, IX Semana da 

graduação em Química da UFSC e XIV Semana Acadêmica de Química 

torna público o presente regulamento e convida os alunos do ensino 

a realizarem suas inscrições para o 

. Os alunos de cada categoria deverão apresentar vídeos 

com o intuito de divulgação científica. A 

avaliação dos vídeos será feita por um comitê científico que selecionará os cinco 

s, por categoria, que serão divulgados no primeiro dia do evento do 

departamento de química da UFSC de 2020 e permanecerão disponíveis durante 

o período de 16 a 19 de novembro de 2020, para votação popular. Os dois vídeos 

erão premiados. A inscrição e a avaliação 

O presente concurso propõe incentivar a produção de vídeos para a 

divulgação científica, visando atingir a sociedade através de estudantes de nível 



escolar médio, técnico, graduação e pós graduação, em todo o território do estado 

de Santa Catarina. 

2.2 O(s) estudante(s) envolvido(s) deverão produzir um vídeo de curta duração e 

com caráter científico, com no mínimo 02 (dois) e no máximo 03 (três) minutos 

de duração. Os vídeos podem estar relacionados ao desenvolvimento de seus 

projetos de pesquisa e/ou temas referentes à popularização de conteúdos 

científicos envolvendo a química.   

2.3 O vídeo deverá ser publicado na plataforma YouTube e o link e as demais 

informações acerca do projeto deverão ser enviados por meio de inscrição 

online, através do endereço https://semaq.paginas.ufsc.br/. 

2.4 Dentro da temática “Contém Química”, os vídeos deverão divulgar a ciência 

de uma forma clara e didática para a sociedade, de modo que o objetivo de 

divulgação científica, seja atingido. 

2.5 Poderão participar do presente concurso: alunos e alunas frequentes do 

estado de Santa Catariana da Rede Estadual Pública de Ensino (Médio Regular e 

Integral), Rede Privada de Ensino (Médio Regular e Integral), Rede Privada de 

Ensino Técnico (Médio Regular e Integral), Institutos Federais e Estaduais de 

Educação, Educação de Jovens e Adultos–EJA e CEEJA, Quilombolas e 

Indígenas, Universidades Federais, Estaduais e Privadas. 

  

3. Inscrição 

  

3.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas OBRIGATORIAMENTE 

na respectiva modalidade de vídeo: i) médio ou técnico; ii) graduação; iii) pós-

graduação; e encaminhadas via internet, por meio de formulário eletrônico 

disponível no endereço https://semaq.paginas.ufsc.br/. 

3.2 O vídeo e as informações adicionais ao formulário deverão seguir as 

especificações contidas no item 4 do presente regulamento. 

3.3 As inscrições deverão ser realizadas, IMPRETERIVELMENTE, até às           

18 horas do dia 09 de novembro de 2020.  



3.4 O autor deverá preencher todos os campos da ficha de inscrição. 

3.5 Não serão aceitas, de maneira alguma, inscrições realizadas fora do prazo 

estipulado no item 3.3 ou tampouco por qualquer outro meio que não seja o 

endereço eletrônico disponibilizado no item 3.1, ambos itens do presente 

regulamento. 

3.6 Em caso do tema ou pesquisa estarem relacionados a um grupo de alunos, o 

vídeo poderá ser gravado por um ou mais alunos (ficando a critério da equipe) 

mas deverá ser submetido ao concurso por apenas um dos membros, que deverá 

estar identificado na ficha de inscrição. 

3.7 Cada aluno, ou grupo de alunos, poderá submeter apenas 01 (um) vídeo 

referente ao seu tema ou sua pesquisa. 

3.8 Não serão admitidas alterações ou complementações posteriores à inscrição 

do projeto. 

 

4. Requisitos 

  

4.1 - do Vídeo 

4.1.1 O vídeo deverá ser produzido e inserido em canal do YouTube, com 

resolução mínima de 720 x 480, sendo seu link anexado no formulário de 

inscrição.  

4.1.2 O vídeo deve ter o título identificado com o nome do estudante responsável 

pela inscrição e sua instituição de ensino, de forma a permitir sua adequada 

identificação pelos avaliadores, devendo seguir o modelo: “NOME DO 

ESTUDANTE_INSTITUIÇÃO_QUIMIVIDEO2020” (QUIMIVIDEO2020, sem 

acento).  

4.1.3 O vídeo deverá ter uma duração mínima de 02 (dois) e de no máximo 03 

(três) minutos. Vídeos com duração fora desse padrão serão desclassificados. 

4.1.4 O vídeo deve ser inédito e original. 

4.1.5 É OBRIGATÓRIO e passível de avaliação que o vídeo contenha as 

seguintes informações na descrição: 



a) Título; 

b) Nome do(s) estudante(s) envolvido(s); 

c) Nome do professor responsável; 

d) Nome da instituição de origem; 

e) Créditos dos responsáveis pela realização do vídeo, incluindo créditos de 

trilha sonora (independentemente dela ser de domínio público ou não), de 

imagens e outros materiais de terceiros. 

4.1.6 Para possibilitar uma maior acessibilidade das pessoas com deficiência, ao 

conteúdo do vídeo, torna-se OBRIGATÓRIA a inserção de legendas no vídeo. 

4.1.7 O vídeo deve ficar disponível (modo público) para visualização na plataforma 

do YouTube pelo menos até a premiação do(s) vencedores(s). 

 

4.2 - do Inscrito 

4.2.1 Estar devidamente matriculado em uma das instituições de ensino de Santa 

Catarina citadas no item 2.5 deste edital. 

4.2.2 Não participar, em hipótese alguma, de qualquer outro vídeo enviado a este 

concurso. 

 

5. Avaliação 

 

5.1 Os vídeos concorrentes serão avaliados por uma Comissão Julgadora formada 

por professores/avaliadores de instituições de ensino de fora do estado de SC, 

convidados pela Comissão Organizadora do concurso QUIMIVÍDEO!  

5.2 Os trabalhos serão avaliados de acordo com os critérios listados a seguir: 

a) Adequação do tema proposto; 

b) Criatividade; 

c) Relevância do tema; 

d) Linguagem acessível;  

e) Atratividade. 



5.3 Os 5 (cinco) vídeos de cada categoria de ensino (médio/ técnico, graduação e 

pós-graduação) melhores avaliados pela Comissão Julgadora serão divulgados 

para a comunidade no início do evento “I Semana da Química na Sociedade, IX 

Semana da Pós-graduação em Química da UFSC e XIV Semana Acadêmica de 

Química da UFSC”. 

5.4 Os vídeos que concorrerão a premiação serão publicados novamente no 

YouTube, pela Comissão Organizadora, dentro do canal do evento (possuindo um 

novo link de acesso), e permanecerão até dia 19/11/2020, às 19 horas, 

disponível para votação aberta à comunidade.  

5.5 Os 02 (dois) vídeos, de cada categoria, mais curtidos no canal, serão 

premiados conforme especificado no item 6 do presente regulamento.  

5.6 Somente serão contabilizados os votos “GOSTEI” dos vídeos que estiverem 

localizados dentro do canal do evento. Os vídeos selecionados poderão ser 

acessados a partir do site do evento https://semaq.paginas.ufsc.br/ ou 

diretamente através do canal do evento, no YouTube.  

 

6. Premiação 

 

6.1 Os dois vídeos de cada categoria mais votados no site do YouTube, durante o 

período estipulado, serão premiados. Os prêmios serão divulgados, em breve, no 

site https://semaq.paginas.ufsc.br/. Os demais vídeos receberão certificado de 

participação.    

6.2 Em caso de empate, como critérios de seleção, serão considerados:  

a) Atualidade do tema; 

b) Linguagem compreensível a leigos; 

c) Criatividade.  

6.3 Os alunos que estiverem concorrendo à premiação deverão comparecer à sala 

virtual na data e horário da divulgação do resultado.  



6.4 A premiação é individual. Em caso do vídeo realizado por equipe, deverá ser 

indicado/a um/a representante, identificado/a na ficha de inscrição como autor/a 

da obra, que receberá o prêmio. 

6.5 Se constatada fraude o trabalho ficará impedido de concorrer a qualquer 

premiação. 

 

7. Cronograma  

 

Etapa Início Término 

Divulgação do regulamento 27/10/2020 

Período de inscrição 27/10/2020 
09/11/2020 

(até às 18 horas) 

Avaliação dos vídeos 10/11/2020 15/11/2020 

Divulgação dos vídeos selecionados para votação 16/11/2020 

Período para votação dos vídeos selecionados 16/11/2020 
19/11/2020 

(até às 19 horas) 

Divulgação dos vídeos vencedores 
19/11/2020  

(a partir das 19:30) 

 

 

8. Responsabilidade da pessoa/coletivo realizador 

 

8.1 Ao enviar sua inscrição para o concurso, os autores dos vídeos declaram ser 

proprietário(s) ou possuidor(es) de todas as licenças e direitos necessários para a 

exibição do vídeo, incluindo, mas não limitado a: 

8.1.1 Direitos de uso de imagem e som de pessoas, lugares ou coisas que 

apareçam no vídeo; 

8.1.2 Direitos de músicas usadas como trilha sonora ou incidental no vídeo; 



8.1.3 Direitos de textos que apareçam no vídeo; 

8.1.4 Direitos de roteiro do vídeo, direito ou licença de textos que tenham servido 

de inspiração para o vídeo; 

8.1.5 Direitos de imagens de arquivo que apareçam no vídeo; 

8.1.6 Ou quaisquer outros direitos autorais que possam impedir ou violar a 

exibição comercial ou não comercial do vídeo. 

 

9. Condições gerais 

 

9.1 O não atendimento a qualquer um dos itens previstos neste regulamento 

implicará na não qualificação dos trabalhos para as premiações nele descritas.  

9.2 As situações não previstas no presente regulamento serão analisadas pela 

comissão organizadora do concurso QUIMIVÍDEO! 

9.3 As decisões da Comissão Organizadora e da Comissão Julgadora serão 

soberanas, não se admitindo contra elas nenhum recurso. 

9.4 Os proponentes são responsáveis pelas informações fornecidas e pelos 

vídeos postados, arcando com as consequências de eventuais erros no 

preenchimento ou decorrentes da qualidade visual dos documentos enviados.  

9.5 Os inscritos deverão acompanhar a página do evento 

(https://semaq.paginas.ufsc.br/) ao longo do cronograma publicado para saber 

qualquer informação adicional a este regulamento.   

9.6 Quaisquer dúvidas com relação a este regulamento poderão ser sanadas 

através do e-mail: concursoquimivideo@gmail.com. 

 


