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CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2020/REI/IFTO, DE 6 DE MAIO DE 2020
CHAMADA PÚBLICA PARA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO CULTURAL

CONTÁGIO DO BEM

 
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado pelo Decreto Presidencial de 3 de
abril de 2018, publicado no Diário Oficial da União de 4 de abril de 2018,
seção 2, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a
Chamada Pública para a participação dos estudantes do Instituto Federal do
Tocantins no Concurso Cultural Contágio do bem, em conformidade com o
disposto a seguir:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
– IFTO abre inscrições para estudantes do IFTO participarem da seleção de
vídeos artísticos do Concurso Cultural Contágio do Bem, promovido pela
Coordenação de Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Extensão.

2. DOS OBJETIVOS
2.1.  A presente Chamada Pública tem a finalidade de estabelecer as regras
para a participação dos estudantes no Concurso Cultural Contágio do Bem.

3. DO CONCURSO CULTURAL CONTÁGIO DO BEM
3.1.  Conectado com este momento de isolamento social em função da
COVID-19, o Instituto Federal do Tocantins, por meio da Coordenação de
Arte e Cultura, confirma sua vocação de apoiar e inspirar o poder criativo
dos estudantes estimulando a produção de vídeos caseiros com enfoque
artístico que abordem a empatia, o amor e a solidariedade, promovendo
assim o “contágio do bem ”.

4. DOS REQUISITOS
4.1. Conteúdo dos vídeos
4.1.1. O tema gerador das propostas deve contemplar o conceito de
“contágio do bem”, ou seja, que abordem a empatia, o amor e a
solidariedade, conforme supracitado. Não é necessário destacar a
expressão “contágio do bem” no conteúdo do vídeo, mas abordar o
conceito central de disseminar ideias e reflexões positivas, boas práticas,
otimismo e solidariedade, para que os vídeos possam ser compartilhados nas
diferentes redes sociais oficiais do IFTO. 
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4.1.2. Os vídeos devem apresentar produções individuais e inéditas nas
seguintes categorias:
a) Música - Composição autoral (inédita);
b)Teatro - Esquete;
c) Dança - Solo;
d)Poesia - Recitação;
e) Cinema de animação.
4.1.3. Especificações técnicas: vídeo em formato MP4 com boa
resolução; vídeo gravado com o celular na horizontal; e tempo máximo do
vídeo de até 3 (três) minutos.

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1.  A inscrição é aberta a todos os estudantes matriculados no Instituto
Federal do Tocantins. Ao realizar a inscrição, o estudante aceitará os
requisitos e os critérios de participação apresentados na presente Chamada
Pública.
5.2. Ressalta-se que o participante que inscrever trabalho em desatenção à
Lei de Direitos Autorais responderá judicialmente por perdas e danos, caso o
IFTO venha a ser processado em função dessa ocorrência.
5.3. Serão classificados 15 (quinze) vídeos de acordo com os seguintes
critérios:

Critério Pontuação
1. Adequação ao formato e às regras desta Chamada
Pública:
 
- Vídeo em formato MP4 com boa resolução;
- Envio de trabalhos inéditos e de autoria própria;
- Ser um trabalho artístico que se adeque às especificações
do item 4.1.2;
- Envio de todos os documentos exigidos no ato da
inscrição, devidamente preenchidos e assinados de acordo
com o item 6;
- Envio do arquivo de vídeo de acordo com as
especificações técnicas descritas no item 4.1.3;
- Envio de selfie do rosto, de acordo com alínea "d" do item
6.2.
 

2,0

2. Qualidade e relevância estética:
 
- Nitidez de imagem;
- Iluminação que favoreça a proposta;
- Enquadramento do vídeo;
- Gravação na horizontal;
- Qualidade e nitidez do som.
 

2,0

3. Alusão ao tema gerador do Concurso
Cultural Contágio do bem:
 
- É opcional citar a expressão "contágio do bem", desde que
o conteúdo do vídeo se relacione com o tema, com ideias ou
reflexões positivas a serem compartilhadas neste momento
de enfrentamento à COVID-19, que podem abordar a
empatia, o amor e a solidariedade. 

4,0
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empatia, o amor e a solidariedade. 
 
4. Criatividade 
 
- Criação de conteúdo artístico;
- Montagem de cenário caseiro ou arte gráfica;
- Figurino (exceto para os casos de vídeos da categoria
cinema de animação);
- Desenvoltura interpretativa.
 

2,0

5.4.  Para fins de seleção, será considerada a média obtida por 3
(três) avaliadores. A classificação dos 15 (quinze) pré-selecionados será por
ordem decrescente de acordo com a pontuação. 
5.5. A comissão avaliadora será constituída por 3 (três) profissionais da área
de Arte.
5.6. Os vídeos pré-selecionados serão exibidos no canal do IFTO
no YouTube. A votação será realizada a partir da interação e do engajamento
do público, quantificada por meio do número de likes que cada vídeo recebeu
ao final do processo, ou seja, até o último dia de votação.
5.7. O registro da votação, número de likes dos 15 (quinze) vídeos pré-
selecionados, será extraído das estatísticas do canal do IFTO no YouTube por
meio da Diretoria de Comunicação.  

6. DAS INSCRIÇÕES
6.1. A Coordenação de Arte e Cultura receberá inscrições de trabalhos no
período de 7 a 14 de maio de 2020, exclusivamente pelo
e-mail arteecultura.reitoria@ifto.edu.br.
6.2. Deverão ser enviados os seguintes documentos e arquivos anexados ao
e-mail:
a) Vídeo (Formato MP4 com boa resolução);
b)Ficha de inscrição (Anexo I);
c) Autorização de uso de imagem e voz (Anexo II); e
d)Selfie do rosto do participante em formato JPG.
6.2.1. A Ficha de inscrição e a Autorização de uso de imagem e voz (Anexos
I e II) poderão ser transcritos à mão, de acordo com os modelos, e
enviados em formato JPG ou PDF, desde que a imagem seja nítida.

7. DA PREMIAÇÃO
7.1. Posteriormente às etapas de seleção e votação, serão premiados 15
(quinze) participantes por ordem decrescente do número de likes recebidos,
sendo que os 3 (três) primeiros lugares receberão bônus, de acordo com a
descrição abaixo:
1º lugar: 1 kit youtuber básico + fone bluetooth + microfone condensador.
2º lugar: 1 kit youtuber básico + fone bluetooth.
3º lugar: 1 Kit youtuber básico + microfone condensador.
4º lugar ao 15º lugar: 1 Kit youtuber básico para cada participante.
7.2. O período de votação terá duração de 7 (sete) dias, contados a partir da
data da inserção dos vídeos no YouTube, de acordo com o Cronograma
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(item 8).
7.3. O kit youtuber consiste em equipamentos básicos de gravação de
vídeos para internet, como forma de estimular e incentivar a produção dos
estudantes que se destacarem no concurso cultural.
7.4 Descrição dos itens da premiação:
Kit youtuber:
Item Descrição
1 Tripé profissional 1,20m
2 Bolsa para transporte
3 Luz Selfie Ring Light
4 Bastão de Selfie Monopod
5 Controle Bluetooth
6 1x LED Flash Selfie
7 1x kit de lentes 3x1 Fish 
8 Mini Tripé Flexível + Cabeça
9 Kit lentes (fish eye, macro, wide)
10 1x Suporte universal para celular

Itens adicionais aos prêmios do 1º ao 3º lugar: 
- Microfone Condensador Pc Notebook com Tripé;
- Fone de ouvido sem fio I12 Tws Bluetooth com Touch.

8. DO CRONOGRAMA

Período de inscrição 7 a 14/5/2020
Pré-seleção dos vídeos – comissão avaliadora 15 a 18/5/2020
Data da inserção dos vídeos no Youtube 19 e 20/5/2020
Período de avaliação do público até 28/5/2020
Divulgação do resultado 29/5/2020
Entrega dos prêmios 15/6/2020

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Não serão aceitas inscrições fora dos prazos previstos nesta Chamada
Pública.
9.2. Não será aceita inscrição submetida por qualquer outro meio senão o
estabelecido nesta chamada pública.
9.3. O envio de arquivos de vídeo ou foto corrompidos, total ou
parcialmente, implicarão a desclassificação do participante automaticamente. 
9.4. O IFTO não se responsabiliza por inscrição ou arquivos (vídeo e foto)
não recebidos por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas
de comunicação, de congestionamento das linhas/redes de comunicação,
bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
9.5. Informações adicionais ou dúvidas sobre o Concurso Cultural Contágio
do Bem devem ser enviadas para o e-mail arteecultura.reitoria@ifto.edu.br,
da Coordenação de Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Extensão do IFTO.
9.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão,
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observando-se as disposições legais e regimentais, não cabendo recurso às
suas decisões. 
 

ANTONIO DA LUZ JÚNIOR
Reitor do Instituto Federal do Tocantins

 
 

ANEXOS À CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2020/REI/IFTO, DE 6 DE MAIO
DE 2020

 
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
ANEXO II – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ

 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior,
Reitor, em 07/05/2020, às 09:39, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 0995643 e o código CRC 3D805C48.

Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8 -
Plano Diretor Sul — CEP 77020-450 Palmas/TO — 

portal.ifto.edu.br — reitoria@ifto.edu.br
Referência: Processo nº
23235.009473/2020-76 SEI nº 0995643
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