
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 
CAMPUS ARAPIRACA 

 

 

EDITAL Nº 03 DE 18 DE AGOSTO DE 2020. 

 

CONCURSO CULTURAL PARA A SELEÇÃO DE VÍDEOS EM 

COMEMORAÇÃO AOS DEZ ANOS DO CAMPUS ARAPIRACA. 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O campus Arapiraca, do Instituto Federal de Alagoas (Ifal), completa dez 

anos em setembro e a comissão organizadora dos eventos relacionados ao 

aniversário torna público o concurso cultural para a seleção de vídeos que 

contem um pouco dessa história. O concurso é destinado ao corpo discente, 

egressos e servidores da Instituição lotados no campus ou que passaram por 

esta Unidade de Ensino. O certame será realizado com base nos termos deste 

edital, respeitadas as normas do regulamento a seguir. 

 

2. DO OBJETIVO 

 

2.1. O presente concurso tem como objetivo selecionar vídeos que contem a 

história dos dez anos do campus Arapiraca para serem divulgados pelas redes 

sociais da Instituição. Os vídeos também poderão ser utilizados para fins de 

divulgação institucional em alusão ao aniversário do campus; 

 
2.2. O conteúdo do vídeo deve ter relação direta com a história dos 10 anos do 

campus Arapiraca, podendo ser produzido em relação a atividades 

desenvolvidas na Instituição, competições ou premiações, homenagens e ou 



depoimentos pessoais sobre a Instituição, destacando o que mudou na sua vida 

ao ter estudado/trabalhado no campus, produção de paródias, declamação de 

poesias ou outras ações correlatas. 

 

3. DO OBJETO 

 

3.1. O presente concurso selecionará pequenos vídeos gravados em qualquer 

tipo de câmera, inclusive de celular, desde que estejam em conformidade com a 

temática do concurso, estar na posição horizontal e ter duração máxima de 03 

(três) minutos; 

 
3.2. Se puder, o participante deve escolher um local iluminado, com pouco 

barulho e fundo neutro; 

 
3.3. Não é preciso informar nome, sobrenome e outros dados no início ou final 

do vídeo, basta que as informações estejam no corpo do e-mail; 

 
3.4. Serão desclassificados e não serão publicados os vídeos que não 

atenderem ao tema, às especificações do concurso ou ainda que tenham no 

conteúdo ações ou palavras que não representem os valores da Instituição; 

 
3.5. A comprovação de autoria do vídeo é responsabilidade do participante, que 

ao enviá-lo, concordará com o uso e a divulgação dele nos termos deste edital. 

 

4. DOS PARTICIPANTES E PROPOSTAS 

 

4.1. Os participantes poderão concorrer com mais de um vídeo; 

 
4.2. Os vídeos podem ser arquivos de atividades em sala de aula, premiações, 

apresentações de projetos, depoimentos, entre outros. 

 

5. DOS PROPONENTES ELEGÍVEIS 

 

5.1. Qualquer aluno regularmente matriculado ou que já estudou no Ifal, campus 

Arapiraca; 



5.2. Qualquer servidor ou terceirizado lotado no campus Arapiraca ou que já 

tenha trabalhado na Unidade. 

 

6. DA INSCRIÇÃO 

 

6.1 A inscrição da proposta dar-se-á mediante o envio do vídeo para o e-mail 

comunicacao.arapiraca@ifal.edu.br ou envio do endereço do drive onde está 

o vídeo, caso ele não consiga ser anexado ao e-mail; 

 
6.2. Os vídeos podem ser enviados no período de 24 a 31 de agosto; 

 
6.3.  É preciso escrever no e-mail o nome e sobrenome de quem aparece no 

vídeo, período em que esteve na instituição e a ocupação atual. Se o vídeo foi 

gravado anteriormente, o participante deve informar quem aparece no vídeo ou 

a turma, quando e onde ele foi gravado. 

7. DA RESPONSABILIDADE DO(A) AUTOR(A) 

 

7.1. Ao enviar sua inscrição para o Concurso, o(a) autor(a) do trabalho, por meio 

de seu responsável legal, quando for o caso, declara ser o(a) proprietário(a) ou 

o(a) possuidor(a) de todos os direitos necessários para a veiculação do vídeo. 

 
8. DOS DIREITOS AUTORAIS 

 
8.1. Os direitos de uso relativo às obras encaminhadas serão cedidos à 

Comissão de organização deste concurso, respeitados os direitos morais dos 

criadores, em conformidade com o disposto no art. 29 da Lei n.9.610/98, 

podendo ser utilizadas e divulgadas, por esta comissão em qualquer mídia, 

inclusive pela Internet.  

9. DA SELEÇÃO 

 

9.1. A seleção dos vídeos será feita pela comissão organizadora dos eventos 

relacionados à comemoração dos 10 anos do campus, composta por servidores 

da Unidade de Ensino. 



10. DO RESULTADO 

 
10.1. O resultado final será divulgado no site: arapiraca.ifal.edu.br e os vídeos 

serão publicados nas redes sociais do campus, a partir do dia 01 de setembro 

de 2020. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 O ato de inscrição implica no conhecimento e concordância do participante 

com as normas deste Regulamento; 

11.2. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela comissão 

organizadora. 

 

 

A comissão organizadora. 

 

 

Arapiraca, 18 de agosto de 2020. 


