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EDITAL PARA SUBMISSÃO DE VÍDEOS EM HOMENAGEM AOS 125 ANOS 

DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UFBA 

 

1. OBJETIVO 

Criar um vídeo institucional de homenagem aos 125 anos da Escola Politécnica 

da UFBA. 

 

2. PÚBLICO-ALVO 

Poderão participar do vídeo todos os integrantes da Comunidade Poli: 

docentes, técnicos administrativos, discentes, colaboradores terceirizados, 

aposentados e demais pessoas que possuam relação com a Escola Politécnica 

da UFBA. 

 

3. ORIENTAÇÕES GERAIS 

As orientações listadas a seguir visam facilitar a produção e gravação dos 

vídeos em homenagem aos 125 anos da Escola Politécnica da UFBA: 

a) O vídeo deverá ter duração máxima de 2 minutos; 

b) Cada pessoa poderá enviar apenas 01 vídeo; 

c) Realize a limpeza da lente da câmera utilizada para gravação; 

d) Sempre se identificar no início do vídeo, informando nome e função ou 

relação com a Escola;  

e) Cuidado com o áudio, prefira ambientes mais silenciosos, entretanto se 

não for possível tentar aproximar o aparelho para melhorar a captação 

do áudio. Verifique o volume do som antes de começar, gravar em locais 

com janelas fechadas, se possível, para minimizar os sons externos;  

f) Filmar sempre na horizontal, senão a imagem fica com cortes nas 

laterais; 

g) Utilizar suporte, ou tripé. Em caso de não possuir o equipamento, 

acondicionar o smartphone em um local firme onde ele não se mova; Se 

alguém for filmar você, que essa pessoa utilize sempre as duas mãos, 

para maior estabilidade do aparelho e evitar movimentos desnecessários 

na gravação; 

h) Utilizar as grades de composição dos smartphones. São aqueles 9 

quadradinhos que existem nas configurações dos aparelhos. É 
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interessante utilizar os cantos do quadrado central para equilibrar a 

composição da imagem, por isso se conseguir encaixar a imagem 

principal nesses pontos vai haver melhor equilíbrio visual; 

i) Observar o local com iluminação mais uniforme. Não ficar contra o sol 

pois ele causa excesso de iluminação. Se for filmar em local fechado 

utilizar uma luz superior que ilumine uniformemente o ambiente; evitar o 

uso da lanterna e flash do celular; Definir o foco em apenas um ponto, 

caso o smartphone permita isso, evitando que o foco da filmagem fique 

alternando durante a gravação, de preferência não utilizar o zoom. Antes 

de filmar, observar o período de duração da bateria; Prever o 

enquadramento, já que os smartphones podem não possuir ferramentas 

eficientes de zoom, organizando bem o ambiente onde será filmado o 

vídeo;  

j) Alguns aplicativos de smartphones possuem ferramentas de edição, 

caso não possua é necessário conhecer um pouco de softwares de 

edição ou trabalhar em conjunto com quem conheça; Caso não queira 

fazer edição, é necessário preparar para uma gravação ininterrupta; 

Preparar um roteiro com o que será transmitido no vídeo é importante; 

Como estamos trabalhando de casa, é importante ter a colaboração de 

quem mora conosco para não atrapalhar a gravação dos vídeos; 

 

4. DO ENVIO DOS VÍDEOS 

Os vídeos deverão ser enviados mediante upload ou gravação direta na 

plataforma youtube. O participante deve configurar o vídeo como não-listado 

(vídeo que não é público para audiência assistir) e em seguida enviar o link 

para o email: historiapoli@ufba.br.  

Deverá Acompanhar envio do vídeo o Termo de autorização de uso de imagem 

devidamente preenchido e assinado (ver anexo 1). 

Os vídeos devem ser enviados no período de 05/04/2021 a 01/10/2021. 

 

5. DA AVALIAÇÃO DOS VIDEOS 

Os vídeos enviados serão moderados por uma comissão que avaliará os 

seguintes itens para aprovação dos mesmos: 

a) Boa qualidade da gravação; 

b) Pertinência ao tema do edital; 

c) Ter duração máxima de 2 minutos; 
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d) Não conter: 

a. Linguagem imprópria; 

b. Qualquer tipo de nudez ou violência; 

c. Apologia a atos perigosos, nocivos ou criminosos; 

d. Conteúdo ofensivo ou degradante; 

e. Questões polêmicas, políticas ou ideológicas; 

e) Outros requisitos que julgar pertinentes; 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os vídeos aprovados comporão o vídeo institucional de homenagem aos 125 

anos da Escola Politécnica da UFBA, o qual será divulgado no site e nas redes 

sociais da instituição. 

 

Salvador/BA, 31 de março de 2021. 

 

 
 

MARCELA SILVA NOVO 
Diretora em Exercício 
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ANEXO A -  TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM DE VOZ 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM DE VOZ 

Eu, ______________________________, brasileiro(a), portador(a) de cédula 

de identidade n.º ___________, e do CPF n.º _________________, residente na 

______________________, vem, pelo presente instrumento, com base na Lei nº 

9.610/98, no Código Civil Brasileiro e nas demais legislações pertinentes, AUTORIZAR 

o uso de sua imagem e som de voz, obtidas por meio da gravação de vídeo em 

homenagem aos 125 anos da Escola Politécnica da UFBA.  

Esta autorização, cedida à Escola Politécnica da Universidade Federal da 

Bahia, é feita em caráter universal, total e definitiva e se faz por prazo indeterminado e 

a título gratuito, no Brasil ou exterior, sem qualquer limitação de tempo ou da 

modalidade de utilização, para fins didáticos, de pesquisa e de cunho científico sem 

quaisquer ônus e restrições. Os efeitos esta autorização incide, inclusive, em relação a 

eventuais herdeiros e sucessores do cedente.  

Para fins deste termo, entende-se como imagem, qualquer forma de 

representação, inclusive a fotográfica, bem como o processo audiovisual que resulta 

da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de 

sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de 

sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos 

meios utilizados para sua veiculação.  

Elege-se o foro da Justiça Federal – Seção Judiciária de Salvador, sendo competente 

uma das varas cíveis da capital, para dirimir toda e qualquer dúvida ou questão 

oriunda do presente instrumento, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que possa ser.  

 
 

Salvador, ___ de  ______________ de 2021. 
 
 

 

Assinatura 


