Grupo de Estudos Mergulhando na Biologia Celular e Tecidual
Campanha: A Ciência em Minha Vida!
LABORATÓRIO DE ENSINO DE MICROSCOPIA

REGULAMENTO

CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DA CIÊNCIA
A CIÊNCIA EM MINHA VIDA!

DO OBJETIVO
1. A campanha tem como objetivo estimular a reflexão sobre as aplicações das pesquisas
científicas na vida cotidiana das pessoas. O participante gravará um vídeo curto
explicando onde ele constata a aplicação da ciência em sua vida;
DO CADASTRO

2. Os cadastros serão feitos dos dias 13/10 a 31/12/2020 via e-mail (Enviar para
mergbio@gmail.com);
3. No e-mail deverá ser enviado nome completo, CPF, e-mail e telefone para contato;
4. Os vídeos poderão ter até dois participantes na sua produção;
5. Todas as pessoas podem participar produzindo vídeos. No caso de crianças e
adolescentes menores de 18 anos, é necessária a autorização dos pais ou responsáveis
filmadas no final do vídeo;

VÍDEO

6. O vídeo deverá ser produzido com o uso de celular com boa resolução e deve conter
uma breve explicação sobre onde existe ciência no cotidiano do participante;
7. A gravação deve ser feita na horizontal, procurando centralizar as imagens que se quer
destacar. O uso de microfone pode ajudar a melhorar o som;
8. O vídeo deve ter entre trinta segundos e um minuto em média;
9. Será necessário observar o cenário, as vestimentas, as palavras utilizadas para que não
tenham elementos que venham a agredir, ofender, maltratar, estimular ódio,
preconceitos, desvalorização de pessoas, animais, nações entre outros. Não deve fazer
menção a campanhas políticas, propagandas de lojas, negócios, times esportivos,
marcas de roupas entre outros;
10. Qualquer não observância do regulamento não gerará a publicação do material e
produção do certificado;
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AVALIAÇÃO DOS VÍDEOS

11. A avaliação será feita pelos componentes da organização;
12. Os critérios de avaliação serão observância do regulamento e coerência com a proposta
da campanha;

DIVULGAÇÃO DOS VÍDEOS
13. Os vídeos serão postados no Instagram do Grupo de Estudo e amplamente divulgados a
partir do dia 01/11/2020;
14. Todos os participantes terão direito a declaração e certificado de quatro (4) horas para
cada vídeo;
15. Os participantes doam seus direitos autorais para o grupo de estudos e estes poderão
ser incluídos em material didático;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

16. A participação na campanha indica que o participante concorda com as condições
estipuladas;
17. Casos omissos a esse regulamento serão resolvidos pela Comissão de Organização da
Campanha;
18. Maiores informações entrar em contato com a Comissão de Organização da Campanha.

Garanhuns, 09 de outubro de 2020

Comissão de Organização da Campanha
Profª Drª. Daiane Felberg Antunes Galvão
Coordenadora da Organização do Evento
Karine Cosme Rocha
Paloma Gabrielle de Oliveira Albuquerque Silva
Colaboradoras da Organização do Evento

Grupo de Estudos Mergulhando na Biologia Celular e Tecidual
Campanha: A Ciência em Minha Vida!
LABORATÓRIO DE ENSINO DE MICROSCOPIA

PLANO DE TRABALHO
CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DA CIÊNCIA
A CIÊNCIA EM MINHA VIDA!

CRONOGRAMA

ATIVIDADE
REGULAMENTO
CADASTRO DA
PARTICIPAÇÃO
ENTREGA DOS
VÍDEOS
AVALIAÇÃO DOS
VÍDEOS
ORGANIZAÇÃO DAS
POSTAGENS
DIVULGAÇÃO DOS
VÍDEOS

DATA
10/10/2020
13/10 a 31/12/2020
Até 31/12/2020
13/10 a 31/12/2020
13/10 a 31/12/2020
01/10 a 31/12/2020

