
REGULAMENTO DO CONCURSO "TRÊS MINUTOS DE CIÊNCIA"

A Comissão Organizadora da XIII Semana de Biologia da UFES de Vitória (SeBiViX)
convida os inscritos no evento a participarem do Concurso "Três Minutos de Ciência" desta
edição.

1. Concurso
1.1. De caráter cultural e expositivo, o concurso é uma extensão do evento, cuja
finalidade é promover a divulgação científica em formato de vídeo.
1.2. O tema do concurso é restrito às Ciências Biológicas. Os participantes podem
abordar qualquer tema dentro da Biologia, contanto que seja criativo e utilize uma
linguagem acessível e não especializada, visando a difusão do conhecimento
científico para o público não acadêmico.

2. Inscrição
2.1. Pré-requisito: estar inscrito na  XIII SeBiVix.
2.2. O período de inscrição será do dia 05 de agosto a 01 de outubro de 2021.
2.3. Para se inscrever, o participante deverá se inscrever no evento na modalidade
PAGA. Após completar sua inscrição, enviar um e-mail para
concursosebivix@gmail.com com o assunto “Concurso - Três Minutos de Ciência”
juntamente com o formulário específico, autorização de uso de voz e imagem
assinado e, no máximo, dois vídeos anexados no formato indicado no tutorial de
gravação. Todos os documentos (autorização, formulário específico e tutorial) estão
disponíveis no site: https://sebivix.com.br/concursos/concursos/
2.4. Se preferir, o participante poderá participar desse e dos outros dois concursos
do nosso evento! Submetendo 5 artes em cada um deles, totalizando 15 imagens (5
na categoria de aparelho celular, 5 na categoria de câmera fotográfica e 5
ilustrações científicas).
2.5. Não poderão participar do concurso: integrantes da Comissão Organizadora da
SeBiVix, palestrantes, patrocinadores, monitores e chefes de minicurso.

3. Submissão dos vídeos
3.1. Serão aceitos apenas vídeos autorais. Eventuais casos de fraude acarretarão
na desclassificação do autor, que poderá ainda responder por sanções relativas à
Lei de direito autoral (Lei N° 9.610/98).
3.2. Os vídeos deverão ter duração máxima de 3 minutos.
3.3. Formulários não preenchidos (ou mal preenchidos) e vídeos fora do padrão
acarretarão na desclassificação do participante do concurso.

4. Exposição e divulgação dos vídeos
4.1. Somente serão expostos no Instagram vídeos que a Comissão Organizadora
julgar que atingiram um nível suficiente de comunicação com o público. Os demais
vídeos ficarão disponíveis no canal do Youtube.
4.2 A exposição dos vídeos finalistas escolhidos pela Comissão Organizadora da
XIII SeBiVix acontecerá no site, no canal do YouTube e no Instagram da SeBiVix.
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4.3. O período de exposição dos vídeos ocorrerá a partir do dia 29 de outubro e
ficarão salvos em nossas plataformas digitais por tempo indeterminado.
4.4. Os vídeos finalistas receberão um e-mail de confirmação.

5. Votação e Premiação
5.1. A votação acontecerá pelo Instagram da SeBiVix e se encerrará no dia 12/11 às
14 horas.
5.2. A votação via Instagram será através de curtidas nos vídeos finalistas. O
vídeo vencedor será aquele que acumular o maior número de votos. Em caso
de empate, será realizado um "duelo" via Stories entre os vídeos mais votados.
5.3. O resultado e o prêmio serão anunciados durante a cerimônia de encerramento
da XIII SeBiVix.

6. Disposições gerais
6.1. A submissão de vídeos neste concurso implica na aceitação inapelável das
condições apresentadas no presente regulamento e das decisões da Comissão
Organizadora da XIII SeBiVix.
6.2. Casos ambíguos e omissos deverão ser resolvidos em comum acordo entre os
participantes e comissão organizadora.
6.3 Em caso de dúvidas em relação à submissão, favor entrar em contato pelo email
concursosebivix@gmail.com.

7. Cronograma

Submissão dos vídeos 05/08 a 01/10/2021

Comunicação dos vídeos finalistas 25/10/2021

Exposição a partir de 29/10/2021

Votação 29/10/2021 a 12/11/2021

Resultado e premiação 12/11/2021

Vitória, 23 de junho de 2021.
Comissão Organizadora da XIII SeBiVix

sebivix@gmail.com
concursosebivix@gmail.com
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