
 

www.encontrodejovenscientistas.wordpress.com 
 ootecabahia@gmail.com  

 Instituto de Biologia – Universidade Federal da Bahia – Av. Barão de Geremoabo – s/n 
 Campus Universitário de Ondina – Salvador – Bahia – CEP: 40.170-210  

 Telefone: (71) 3283-6564 
 

 

 
 

9º ENCONTRO DE JOVENS CIENTISTAS 
 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE VÍDEOS CIENTÍFICOS 

1. A inscrição de vídeos científicos no 9º Encontro de Jovens Cientistas tem o 

objetivo de estimular a divulgação científica por parte dos estudantes, 

incentivando-os para a possibilidade de utilizar as tecnologias para difusão 

de assuntos científicos entre os jovens. 

2. Todos os autores e orientadores dos vídeos devem se inscrever no 9º 

Encontro de Jovens Cientistas através do site de inscrições de acordo 

com o passo a passo que está disponível na aba “inscrições” do blog:                                           

https://encontrodejovenscientistas.wordpress.com/inscricoes/   

3. Para a inscrição nesta categoria, as normas seguintes deverão ser 

respeitadas: 

• O vídeo deverá ter duração entre 1 e 5 minutos; 

• O material deverá ser produzido com celular ou câmera digital; 

• O vídeo deverá estar em formato AVI, para que seja executado com facilidade 

em qualquer computador.  

• O vídeo poderá ser enquadrado em qualquer modalidade: Reportagem, 

Documentário, Entrevista, Videoclipe, Ficção, etc. 

• Os resumos dos vídeos devem ser uma sinopse explicativa da produção.   

• O vídeo deverá conter como crédito corrido no final as seguintes informações: 

http://www.encontrodejovenscientistas.wordpress.com/
https://encontrodejovenscientistas.wordpress.com/inscricoes/


 

www.encontrodejovenscientistas.wordpress.com 
 ootecabahia@gmail.com  

 Instituto de Biologia – Universidade Federal da Bahia – Av. Barão de Geremoabo – s/n 
 Campus Universitário de Ondina – Salvador – Bahia – CEP: 40.170-210  

 Telefone: (71) 3283-6564 
 

a) Direção do vídeo; 

b) Produção do vídeo;  

c) Edição do vídeo;  

d) Autor (es) do vídeo;  

e) Orientador (es) do vídeo; 

f) Agradecimento pelo apoio na produção do vídeo. 

 

• É OBRIGATÓRIO o envio da Declaração de Autoria Própria da Obra 

preenchida ao e-mail imprensajovenscientistas@gmail.com, após inscrição 

do resumo do vídeo no site de inscrição. O documento está disponível 

para download na página “Trabalhos e Normas” do site 

encontrodejovenscientistas.wordpress.com. As inscrições de vídeo enviadas 

sem a declaração estarão automaticamente desclassificadas, sem direito à 

avaliação pela Comissão Científica; 

• O estudante que apresentará o vídeo no evento deverá levar o arquivo em 

pendrive e entregar uma cópia do vídeo ao monitor que na ocasião 

coordenará as atividades na sua sala; 

• Os vídeos serão APRESENTADOS EM HORÁRIO A SER DIVULGADO NA 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, e poderão ser exibidos na Mostra de 

Vídeos Científicos que ocorrerá durante o evento segundo a grade de 

programação; 

• Os melhores vídeos serão agraciados no Prêmio Jovem na Ciência, que 

ocorrerá na cerimônia de encerramento do 9º Encontro de Jovens Cientistas. 

• Os autores dos vídeos, ao inscrever o audiovisual no Encontro de Jovens 

Cientistas, autorizam expressamente a reprodução da obra em qualquer 

evento relacionado ao EJC, além de autorizar o carregamento nas redes 

sociais do evento. 
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