
 

 

1º Concurso AMPIC de Ciência e Tecnologia 

“Ciência para a Redução das Desigualdades ” 

 

 A Associação Mineira de Pesquisa e Iniciação Ciêntífica – AMPIC, em 

comemoração ao seu aniversário de dois anos de fundação,  apresenta o 1º concurso de 

vídeo em consonância com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) que foi 

estabelecida pelo Decreto de 09 de Junho de 2004. A SNCT é realizada nacionalmente no 

mês de outubro sob a coordenação Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Comunicações (MCTIC). Em 2018 será realizada sob o tema "Ciência para Redução das 

Desigualdades" que está relacionado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) estipulados pelas Nações Unidas, especificamente o de número 10 – Redução das 

Desigualdades.  

 

 

REGULAMENTO 

 

CAPÍTULO I – OBJETIVO 

Art. 1°. Ao realizar o Concurso de Vídeos “Ciência para a Redução das Desigualdades”, a 

AMPIC tem por objetivo:  

a.  Estimular nos estudantes o gosto pela Ciência,  compreendendo a mesma em seus 

multiplos contextos de aplicabilidade e atuação.  

b.  Dinamizar as atividades de divulgação de ciência na escola; 

c. Incentivar a criatividade  sobre o tema da SNCT 2018; 

d. Incentivar um espírito de competição saudável. 

 

CAPÍTULO II - CONTEÚDO 

Art. 2°. Os vídeos deverão ter duração mínima de 01 (um) minuto e máxima de 03 

(três) minutos, incluindo os créditos iniciais e finais, que deverão conter 

obrigatoriamente o nome do(s) autor(es). 

 

 



 

Art. 3°. Os vídeos deverão estar dirigidos ao público em geral, com classificação indicativa 

livre. 

 

Art. 4°. Os vídeos deverão ser de autoria exclusiva dos(as) estudantes participantes do 

concurso, podendo ter até 02 (dois) autores.  

Art. 5°. Está vedada a inscrição de vídeos com conteúdo promocional, político-partidário, 

de caráter ofensivo, discriminatório, com conteúdo sexual, com sugestão de atividades 

ilegais, que incentivem a agressão contra pessoas, animais ou o meio ambiente. 

 

 

CAPÍTULO III –  DO PUBLICO PARTICIPANTE 

Art. 6°. Podem participar deste concurso  qualquer estudante regularmente matriculado em  

escolas públicas e privadas em todo o terrítorio do  Estado de Minas Gerais. O participante 

deverá estar cursando a Educação Infantil, ou o Ensino fundamental, ou o Ensino médio, 

em qualquer modalidades de ensino. 

 

§ 1°. Os vídeos deverão ter autoria de no máximo dois estudantes. 

 

§ 2°. Não poderão participar do concurso pessoas que façam parte da Comissão 

Organizadora e Julgadora deste concurso, bem como seus cônjuges, ascendentes, 

descendentes ou colaterais, até o primeiro grau, ou quem quer que, de uma maneira ou de 

outra, esteja envolvido com a realização do Concurso. 

 

§ 3°. Na hipótese de obra com colaboradores atuando na edição e filmagem,  os nomes 

destas deverão ser  ser mencionados no formulário de inscrição em no campo específico, e, 

se possível nos créditos de acordo com o art. 2° deste regulamento. 

 

Art. 7. Cada estudante ou dupla concorrerá apenas com um vídeo, sendo desclassificados 

outros vídeos enviados pelo mesmo estudante. Nestas situações, valerá o último vídeo 

enviado.  

 

Art. 8 Todo participante deste concurso deverá preencher, assinar e enviar no ato da 



 

inscrição a FICHA DE INSCRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO que se encontra no Anexo I 

deste edital.  

 

Parágrafo único. Participantes com até 18 anos em 21 de outubro de 2018 07 de novembro 

de 2018, deverão apresentar também Assinatura do Responsável Legal na FICHA DE 

INSCRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO.  

 

CAPÍTULO IV - PRAZO DE INCRIÇÃO 

Art. 9°. As inscrições terão início no dia 05 de outubro de 2018 e serão finalizadas no 

dia 21 de outubro de 2018 prorrogadas até 07 de novembro de 2018, às 23h59min, 

horário de Brasília. 

 

§ 1°. Será considerado como data de inscrição o dia e o horário do envio pela internet. 

 

§ 2°. Não serão aceitas inscrições após o prazo estipulado no art. 9° deste regulamento. 

 

§ 3°. AMPIC não se responsabilizará pelas inscrições não recebidas dentro do prazo por 

motivos de ordem técnica dos computadores, falhas ou congestionamento das linhas de 

comunicação, assim como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

 

 

CAPÍTULO V - INSCRIÇÃO 

Art. 10º.  As inscrições para o Concurso de Vídeos são gratuitas. 

 

Art. 11°. Para participar do concurso, a pessoa deverá produzir o vídeo em qualquer tipo de 

equipamento que produza imagens em movimento, com um mínimo de resolução e nitidez 

suficiente que permita ao espectador/a visão clara do vídeo (câmera de vídeo, câmera de 

fotos digital, sequências de fotos, câmera de celular (na horizontal), animação, etc.) 

 

Parágrafo único. Somente poderão ter as imagens, movimento e áudio do(s) estudante(s) 

inscritos como autores do vídeo.  

 



 

 

Art. 12°. Os vídeos poderão pertencer a qualquer gênero audiovisual (documentário, 

ficção, animação, jornalístico, etc...). 

 

Art. 13°. A pessoa postulante deverá publicar seu vídeo online exclusivamente na 

plataforma de divulgação gratuita o YouTube (www.youtube.com). Em qualquer um 

dos formatos admitidos pela plataforma, com resolução mínima de 720 x 480 pixels. 

 

Parágrafo único. Não seão aceitos vídeos encaminhados, via e-mail, whatsapp ou qual quer 

outro tipo de mídia). 

 

Art. 14°. Deverá ser feita a inscrição do vídeo através do preenchimento de formulário on- 

line que se encontra disponível no blog da AMPIC, disponível em:  

http://ampicciencias.blogspot.com/p/1-concurso-ampic-de-ciencia-e-tecnologia.html . O 

formulário deverá ser preenchido exclusivamente online. 

 

Parágrafo único. Durante o preenchimento do formulário on line de inscrição deverá ser 

anexado (upload) da FICHA DE INSCRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO que se encontra no 

Anexo I deste edital. 

 

Art. 15°. Ao enviar o formulário de inscrição, a(s) pessoa(s) participantes declarara(m) a 

aceitação dos termos deste regulamento, sua autoria e cessão de direitos para divulgação. 

 

 

CAPÍTULO VI - ESTRUTURA E PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Art. 16°. O processo de avaliação estará dirigido pela AMPIC, será realizado pela 

Comissão Organizadora do Concurso e a Comissão de Avaliação, e compreenderá duas 

etapas: habilitação e avaliação. 

 

Art. 17°. A Comissão Organizadora será composta pela Diretoria de incentivo a Ciência e 

Tecnologia, Diretoria de Comunicação e Marketing que estarão encarregadas de divulgar o 

edital, atender as consultas derivadas da publicação, receber a documentação e o material 

http://www.youtube.com/
http://ampicciencias.blogspot.com/p/1-concurso-ampic-de-ciencia-e-tecnologia.html


 

dos participantes, organizar o material e enviá-lo à Comissão de Avaliação, assim como 

assessorar os trabalhos desta. 

 

Art. 18°. A etapa de habilitação, com caráter eliminatório, será de responsabilidade da 

Comissão Organizadora e julgará o cumprimento da documentação exigida no art. 12° 

deste regulamento. 

 

Art. 19°. A Comissão Organizadora divulgará em seu blog oficial, disponível em:  

www.ampicciencias.blogspot.com/ a lista dos vídeos habilitados para as etapas seguintes. 

 

 

Art. 20°. A etapa de avaliação será de responsabilidade da Comissão de Avaliação. Um 

representante da Comissão Organizadora atuará como observador. 

a) A Organização enviará os vídeos habilitados com as respectivas fichas de avaliação aos 

representantes da Comissão de Avaliação, que vão realizar a avaliação de acordo com o 

disposto no art. 14º deste edital. 

b) Cada Vídeo inscrito passará por três avaliadores, sendo feita a média entre as notas. 

 

Art. 21°. A Comissão de Avaliação é soberana, assim como seu parecer final sobre os 

vídeos finalistas. 

 

Art. 22°. A Comissão de Avaliação reserva-se o direito de desqualificar aqueles vídeos que 

considere que não correspondem ao tema do edital. 

 

Art. 23°. No caso de situações não previstas no regulamento, a Comissão de Avaliação 

deverá tender a resolvê-las por consenso ou por maioria simples. 

 

 

CAPÍTULO VII – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Art. 24°. Na avaliação serão considerados os critérios de criatividade, inovação e 

pertinência com o tema proposto. Os critérios estabelecidos neste edital têm como 

objetivo orientar a análise e a seleção dos vídeos de acordo com os objetivos do edital e 

http://www.ampicciencias.blogspot.com/


 

deverão contemplar: 

a) Adequação ao tema proposto;  

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

c) Comunicabilidade, o estudante conseguiiu passar a mensagem sobre o tema apresentado;  

d) Criação visual e cenário escolhido, o estudante se preocupou com a escolha do cenário 

em que o video é apresentado . 

 

I. Cada membro da comissão julgadora atribuirá nota de 01 (um) a 10 (dez) para cada um 

dos critérios de avaliação. 

II. Os vídeos serão ordenados de acordo com a pontuação final, da mais alta para a mais 

baixa, resultando na relação classificatória.  

III. A Comissão Julgadora se reserva o direito de não classificar nenhum dos vídeos 

apresentados, caso nenhum deles esteja de acordo com este edital ou atenda os critérios de 

julgamento. 

IV. Em caso de empate, serão priorizados os projetos que obtiverem as maiores notas nos 

critérios “a” e “b” do subitem Art 24º, respectivamente. 

 

 

CAPÍTULO VIII - DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. 

Art. 25°. A(s) pessoa(s) autor(as) dos vídeos devem declarar sua expressa conformidade e 

consentimento e autorizar a AMPIC a reproduzí-los, promovê-los e publicá- los. 

 

Parágrafo único. A expressa conformidade, consentimento e autorização à AMPIC  se dará 

através da  FICHA DE INSCRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO que se encontra no Anexo I deste 

edital. 

 

Art. 26°. A(s) pessoa(s) participante(s) são responsáveis pela autoria e detenção dos 

direitos das imagens e músicas que aparecem no vídeo, e autorizam a AMPIC a reproduzi-

las, promovê-las e publicá-las.  

 

Art. 27°. A(s) pessoa(s) participante(s) se comprometem a realizar e executar todo ato e/ou 

a apresentar qualquer tipo de documentação que seja necessária e/ou conveniente para que 



 

a AMPIC possa exercer o uso e/a reprodução do material apresentado. 

 

Art. 28°. A(s) pessoa(s) participante(s) declaram e garantem que os vídeos se adequam 

totalmente ao ordenamento jurídico e não violam os direitos particulares de terceiros, nem 

os direitos de propriedade intelectual e industrial de terceiros. Em consequência, os 

participantes se comprometem a declarar a AMPIC isenta de qualquer reclamação 

vinculada à imagem e aos conteúdos. 

 

Art. 29°. A(s) pessoa(s) participante(s) declaram que não cabe reclamar e/ou receber da 

AMPIC remuneração, compensação ou indenização pelo uso ou reprodução sem fins 

lucrativos do material apresentado. 

 

Art. 30°. Tendo em consideração sua necessária vinculação com a AMPIC e o correto 

desenvolvimento do edital, a autorização do uso e/ou reprodução outorgada pelas pessoas 

participantes é irrevogável. 

 

 

CAPÍTULO IX – DA PREMIAÇÃO 

Art. 31° O(s) vencedor(es) (no máximo 02 (dois) estudantes por vídeo) será(ão) 

premiados com troféus e credenciais  para participar da 3ª Feira Mineira de Iniciação 

Ciêntífica (FEMIC) que acontecerá na cidade de Mateuss Leme – MG, entre os dias 14 e 

16 de Agosto de 2019. 

 

§ 1°. A credencial assumirá os custos de Inscrição, alojamento FEMIC e alimentação 

durante todos os dias do evento. 

 

§ 2°. A credencial assumirá suporte pedagógico aos vencedores para que os mesmos 

conduzam seus projetos de Iniciação Científica a ser apresentado na 3ª FEMIC.  

 

Art. 32° Serão premiados 01 (um) vídeo na Categoria Educação Infantil, 01 (um) 

vídeo na Categoria Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), 01 (um) vídeo 

na Categoria Anos Finais do Ensino Fundamental (6 ao 9º ano) e 01 (um) vídeo na 



 

Categoria Ensino Médio. 

 

Parágrafo único. O professor ou a professora responsável pela orientação do vídeo, quando 

houver, e a escola receberam certificado AMPIC de Incentivo a Ciência e Tecnologia. 

 

 

CAPÍTULO X – DO CRONOGRAMA PREVISTO 

Art. 32° Os procedimentos previstos neste Edital constam no quadro resumido abaixo, sem 

prejuízo a ajustes que eventualmente forem necessários. Estas etapas poderão sofrer 

alterações no cronograma, sendo divulgadas no site www.ampicciencias.blogspot.com/.  

 

Datas Atividades 

05/10/2018 Abertura das inscrições e envio dos vídeos 

07/11/2018 
Encerramento das inscrições e envio dos vídeos às 

23h59min, horário de Brasília. 

08/11/2018 
Divulgação dos vídeos selecionados que serão submetidos 

à avaliação 

08/11/2018 Início da Fase de Análise e Avaliação 

11/11/2018 Término da Fase de Análise e Avaliação 

12/11/2018 
Divulgação dos 04 (quatro) vídeos vencedores de acordo 

com as categorias de acordo com o artigo IX desse Edital. 

13/11/2018 a 24/05/2019 

Suporte pedagógico aos vencedores para que os mesmos 

conduzam seus projetos de Iniciação Científica a ser 

apresentado na 3ª FEMIC. 

21/01/2019 a 24/05/2019 Período de Inscrição na 3ª FEMIC. 

13/08/2019 a 16/08/2019 Participação dos vencedores na 3ª FEMIC 

Com alterações em 22/10/2018 devido a prorrogações das inscrições.  

CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 33°. A participação no edital está condicionada à aceitação íntegral deste regulamento. 

 

Art. 34°. O edital CONCURSO AMPIC divulgará seus resultados finais na página oficial: 

www.ampicciencias.blogspot.com/. 
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Art. 35°. A AMPIC poderá cancelar o concurso de que trata este edital a qualquer 

momento, em razão de caso fortuito ou de força maior, e também por ausência de 

inscrições, a seu critério, sem que isso implique qualquer direito indenizatório a qualquer 

parte. 

 

Art. 36°. Ao se inscreverem neste concurso, os candidatos manifestam automaticamente 

sua concordância com as regras deste edital. 

 

Art. 37°. Não caberão recursos ou quaisquer manifestações legais contra o resultado 

proclamado pela Comissão Julgadora, em qualquer fase. 

 

Art. 38°. A participação só é considerada válida se for entregue a ficha de inscrição 

juntamente com o vídeo, e a autorização dos pais ou responsáveis legais. 

 

Art. 39°. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

Art. 40°. AMPIC não se responsabilizará por eventuais problemas técnicos no envio das 

informações. 

 

Art. 41º. Em caso de dúvidas não esclarecidas através deste regularmento entrar em contato 

com a AMPIC através do email contatoampic@gmail.com .  
 

Mateus Leme, 05 de outubro de 2018. 

 

 

 

Prof.ª Me.ª Fernanda Aires Guedes Ferreira 

Presidente da AMPIC 

 

 

 

Prof.ª Esp.ª Larissa Amaral Diniz Tomaz 

Vice - presidente da AMPIC 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

Digitar, escanear assinado e anexar junto com a proposta. 

O preenchimento de todos os campos é obrigatório, exceto quando informado no próprio 

campo que o preenchimento é opcional. 

 

1 - DADOS DO INSCRITO 

Nome completo*: 

RG*: Órgão de expedição: 

Data de nascimento (dd/mm/aaaa)*: 

Escolaridade*: 

Educação Infantil Ensino Fundamental I       Ensino Fundamental II        Ensino Médio 

Endereço residencial*: 

Cidade*: CEP*: Estado: Minas Gerais 

Telefone(s) com DDD: 

E-mail: 

Assinatura do(a) estudante inscrito: 

 

1 - DADOS DA ESCOLA 

Nome*: 

Endereço*: 

Telefone(s) com DDD*: E-mail*: 

Nome do diretor (a) *: 

Telefone(s) com DDD*: E-mail: 

2 - AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS DO ESTUDANTE 

(Preenchimento obrigatório apenas para o caso de estudante menor de 18 anos até 07 de novembro de 

2018. Serão aceitos como responsável legal do estudante menor de 18 anos o pai, a mãe ou aquele que 

detiver a guarda legal do estudante. Professores não serão considerados como responsáveis.) 

 

Eu,   (RG  nº  , 

Órgão de Expedição:  ), na qualidade de pai, mãe ou responsável legal pelo Inscrito 

indicado no item 1 desta Ficha de Inscrição declaro, para os devidos fins, autorizar a participação do 

menor neste Concurso, bem como conhecer e concordar com os termos de seu regulamento. 

 

Assinatura do pai, mãe ou responsável legal 

 

 


