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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 - Bairro Recanto dos Pássaros - CEP 47808-006 - Barreiras - BA - www.portal.ifba.edu.br

CONVITE

 

CONCURSO DE ARTE DO IFBA CAMPUS BARREIRAS

 

A Direção Geral do IFBA campus Barreiras vem a público convidar os/as estudantes do campus
interessados em dar visibilidade a iniciativas de criação artística de vídeos caseiros para participarem do
concurso “QuarentenArt”.

 

DO OBJETO

O referido concurso tem caráter exclusivamente artístico, sendo a participação dos/as inscritos/as
voluntária, gratuita e válida para todos os estudantes regularmente matriculados no IFBA campus
Barreiras.

 

DOS OBJETIVOS

O concurso tem por objetivo incentivar a produção de vídeos caseiros de 1 (um) a 2 (dois) minutos que
apresentem de forma criativa, atividades artísticas desenvolvidas por estudantes do campus durante o
período de distanciamento social no qual toda sociedade está inserida como estratégia de mitigação do
contágio pela COVID-19.

 

DA INSCRIÇÃO

Para participar, o/a estudante deverá enviar um vídeo (anexo) com uma apresentação dentre as diversas
modalidades artísticas/culturais/esportivas ou de entretenimento (artes visuais, música, literatura, poesia,
dança, teatro, tutoriais, games, comédia stand-up, entre outras)  para o e-mail comunicacaobrs@gmail.com
contendo no corpo da mensagem os nomes dos participantes com curso e turma, além de informar o nome
do autor principal do vídeo, que será o responsável pela inscrição junto ao concurso. Você poderá enviar
o seu video no período de 29/05 a 03/06/2020. Atenção, o tamanho do seu vídeo não pode ser superior a
24MB.

 

No dia 04/06 será publicado no site do campus a lista final de inscritos/as. Todos os vídeos aceitos serão
postados no canal do IFBA campus Barreiras no YouTube: CANAL DO IFBA-BARREIRAS no
dia 05/06, às 09h.

https://www.youtube.com/channel/UC3Wrql_8cIo_mpCJfH9U3JQ
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Ao submeter a ficha de inscrição, a pessoa responsável pelo vídeo declara sua concordância com os
termos deste regulamento.

 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO

 

No dia dia 12/06, às 9h, será contabilizada a quantidade de curtidas de cada vídeo postado no canal do
IFBA campus Barreiras no Youtube. O vídeo com maior quantidade de curtidas será considerado
vencedor do QuarentenArt IFBA campus Barreiras. 

 

Serão desclassificados vídeos com imagens/áudio de cunho sensual, sexual, que incentive o uso de bebida
alcoólica, cigarro, que trazem risco à saúde ou qualquer outra atividade classificada como não apropriada
pela comissão organizadora.

 

Não nos responsabilizamos por vídeos retirados do canal por infringir leis de propriedade intelectual ou
por qualquer outra regra imposta pelo Youtube.

 

O/A autor(a) do vídeo com maior número de curtidas receberá o valor de R$100 (Recurso arrecadado
entre Servidores) a ser transferido para conta de sua titularidade, ou entregue no retorno das atividades
presenciais.  Em caso de empate, será considerado vencedor o vídeo que foi inscrito primeiro.  

 

CRONOGRAMA

Inscrição dos vídeos 29/05 a 03/06

Publicação da lista preliminar 02/06

Publicação da lista Final 04/06

Data da publicação dos vídeos no
canal do IFBA campus Barreiras

05/06/2020

Contabilização de curtidas em
cada vídeo

12/06/2020, às
9h

Divulgação dos resultados 12/06/2020
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Comissão Organizadora

Solange Alves Perdigão
Vânia da Silva Ferreira
Daniel José da Costa

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DA SILVA QUIRINO, Diretor (a)
Geral do Câmpus Barreiras, em 27/05/2020, às 16:47, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1490391 e o código CRC F7A10710.

23286.001786/2020-81 1490391v9

Criado por silmaria.oliveira, versão 9 por gustavoquirino em 27/05/2020 16:47:49.


	23286.001786/2020-81
	Convite GD.BAR 1490391


