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EDITAL DO CONCURSO DE VÍDEOS “O COTIDIANO DO TÉCNICO EM ENFERMAGEM”
A I Jornada de Enfermagem – “Segurança do Paciente: tecendo uma rede de cuidados”
promove pela primeira vez um concurso de vídeos, “O cotidiano do Técnico em Enfermagem”,
que tem como principal objetivo incentivar a produção independente de vídeos com duração
de até 05 (cinco) minutos, em mídias digitais, a fim de divulgar a rotina e promover uma
reflexão crítica sobre a prática dos Técnicos em Enfermagem.
O concurso é um reconhecimento de que a linguagem audiovisual constitui-se um elemento
bastante importante como meio de expressão e pode ser usada como uma ferramenta não
somente de entretenimento, pura e simplesmente, mas também de educação política e como
um mecanismo de difusão cultural, o que possibilitará análises e reflexões acerca da atuação
desses profissionais, bem como sobre o itinerário formativo dos estudantes do IFNMG na
realidade em que ambos estão inseridos.
Além disso, o concurso visa estimular a capacidade criativa dos estudantes do Curso Técnico
em Enfermagem e dos profissionais da área, promovendo uma maior interação entre a
comunidade acadêmica e a comunidade externa. Espera-se que o processo de realização do
vídeo incite no estudante e no profissional a busca do conhecimento necessário à valorização
de sua realidade e especificidade cultural.
Com o tema “O cotidiano do Técnico em Enfermagem”, o concurso irá selecionar 06 vídeos,
com até cinco minutos de duração cada, que serão apresentados durante a I Jornada de
Enfermagem do IFNMG/Campus Araçuaí. Os autores dos três melhores vídeos-depoimentos
receberão premiações, conforme item 7 do regulamento. O quarto, o quinto e o sexto
colocados receberão certificados de participação.
A seguir, as regras para participar do concurso.

REGULAMENTO
1. DO OBJETO
1.1 O presente concurso tem por objeto incentivar a produção independente de vídeos com
duração máxima de 5 (cinco) minutos de caráter inédito e produzidos a partir de mídias digitais
abordando o tema “O cotidiano do Técnico em Enfermagem”.
1.2 As obras objeto deste Edital devem ser dirigidas ao público em geral, com classificação
etária livre, de acordo com os critérios da Portaria nº 1.220/2007, publicada pelo Ministério da
Justiça, ou instrumento normativo que a altere.
2. DEFINIÇÕES
Para fins deste Edital, entende-se que:

a) Vídeo inédito é aquele que não tenha sido objeto de publicação ou exibição.
b) Obra Original é aquela que possui caráter próprio, autêntica, nova, não copiada nem
adaptada de outra obra já existente.
d) Mídia digital é qualquer vídeo produzido a partir de equipamentos como: câmeras de
telefones celulares, câmeras fotográficas digitais, “webcams” ou câmeras mini-dv.
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 Podem participar todos os interessados, desde que sejam Técnico em Enfermagem ou
estudante de Curso Técnico em Enfermagem.
3.2 A autoria dos vídeos pode ser individual ou coletiva, envolvendo várias pessoas na equipe,
mas contendo apenas um coordenador por projeto.
3.3 A premiação será dada por vídeo(s) selecionado(s) e não individualmente.
3.4 Cada candidato só poderá concorrer com 01 (um) vídeo, captado em qualquer tipo de
equipamento que produza imagens em movimento: câmera de vídeo, câmera de foto digital
(sequência de fotos), câmera de celular e animação feita no computador. Os vídeos devem ser
enviados nos formatos AVI, MJPEG ou WMV, gravados em DVD.
3.5 É vetada a inscrição de vídeos produzidos por integrantes da Comissão Julgadora.
4. FORMA DE APRESENTAÇÃO
4.1 Os vídeos devem ser inéditos e ter no mínimo 3 minutos e no máximo 5 minutos de
duração. Será dada uma tolerância de, no máximo, 3 segundos.
4.2 A edição dos vídeos é livre.
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 As inscrições deverão ser feitas entre os dias 15 e 29 de agosto de 2016, de 08:00 às 12:00
e das 14:00 às 18:00 horas no protocolo do IFNMG-Campus Araçuaí
5.2 No ato da inscrição o proponente/coordenador deverá apresentar:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (ANEXO I).
b) 02 (duas) cópias em mídia DVD, em envelope, com identificação do coordenador.
c) documento assinado em que conste a autorização de uso de imagem das pessoas que
aparecem nos vídeos (ANEXO II).
6. DA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO
6.1 Será constituída uma Comissão Julgadora, com 4 (quatro) membros, sendo 2 (dois)
professores do núcleo de Enfermagem do IFNMG- Campus Araçuaí e 2 (dois) profissionais
externos á instituição; nenhum dos membros da Comissão Julgadora poderá ter vínculo de
parentesco, amizade ou inimizade (cortar) com os candidatos inscritos.
6.2 A comissão julgadora analisará se toda a documentação está em conformidade com o
especificado pelo edital, desclassificando aquelas que não atendam a tais especificações.

6.3 Serão dadas para cada vídeo-depoimento 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 nas formas de apresentação do depoimento;
c) Qualidade do áudio, imagem e edição.
6.4 Serão classificados aqueles que melhor forem pontuados, considerando-se os critérios
citados no subitem 6.3.
6.5 Cada um dos membros avaliará todos os projetos habilitados, conforme os critérios
definidos no subitem 6.3.
6.6 Em caso de empate, serão priorizados os projetos que obtiverem as maiores notas nos
critérios “a” e “c” do subitem 6.3, respectivamente.
6.7 Os resultados serão divulgados durante a I Jornada de Enfermagem – “Segurança do
Paciente: tecendo uma rede de cuidados”, que acontecerá nos dias 31/08, 01 e 02/09 de 2016.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Serão expedidos certificados aos 06 primeiros colocados.
7.2 O ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância do proponente com as
normas e com as condições estabelecidas neste Edital.
7.3 Os casos omissos serão submetidos á Comissão Julgadora criada especialmente pela
Administração para receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos
ao presente Concurso.
7.4 Todos os materiais recebidos não serão devolvidos e passarão a compor o banco de dados
do Curso Técnico em Enfermagem do IFNMG/Campus Araçuaí.
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