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ASSESSORIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS

Edital nº 56/2022/ASSESSORIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS

São Paulo, 01 de fevereiro de 2022.

EDITAL Nº56/2022

 

A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (ProEC/UNIFESP), torna público o presente edital de
concurso “Divulgação cien�fica: vamos falar sobre Ciência” para seleção de inicia�vas de divulgação cultural e cien�fica, nos termos deste
edital, respeitadas as normas do regulamento, a seguir:

 

1. DOS OBJETIVOS

1.1. Cons�tui o obje�vo deste Edital a seleção de uma inicia�va de divulgação cultural e cien�fica, no formato storytelling.

1.1.1. Storytelling é um termo em Inglês, derivado da união de duas palavras (story, que significa história e telling, que significa contar), que se
cons�tui na arte de contar histórias usando técnicas inspiradas em roteiristas e escritores para transmi�r uma mensagem, de forma
inesquecível.

1.1.2. As três inicia�vas vencedoras passarão a ser propriedade exclusiva da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da Universidade Federal de São
Paulo, podendo ser u�lizadas em folders, cartazes, materiais impressos e em outras aplicações rela�vas à divulgação cultural e cien�fica.

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Estão habilitadas a par�cipar deste Edital todas as pessoas que integram a comunidade Unifesp, excetuando-se os membros da Comissão
Julgadora e Comissão Organizadora do concurso.

2.1.1. É vedada a apresentação de propostas por pessoas que tenham grau de parentesco, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, com a Comissão Julgadora e Comissão Organizadora do Concurso.

2.2. A inscrição deverá ser feita nos termos definidos no item 3 e a apresentação das propostas deverá ser realizada nos termos do item 4 deste
Edital;

 

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições poderão ser feitas no período compreendido entre as 00:00 do dia 02 de fevereiro de 2022 até as 23:59 do dia 12 de fevereiro
de 2022, mediante o envio de e-mail de inscrição, para o des�natário (andre.bianco@unifesp.br), iden�ficado com as seguintes informações:

I. Assunto do e-mail: Concurso de divulgação cien�fica: vamos falar sobre ciência - Inscrição;

II. Corpo do e-mail: Nome completo do(a) par�cipante, curso e/ou especificação do vínculo com a Unifesp e telefone para contato;

3.2. Deverão ser anexados ao e-mail de inscrição como pré-requisito obrigatório para deferimento da inscrição:

I. Cer�ficado de par�cipação no evento “Divulgação Cien�fica: vamos falar sobre Ciência”;

II. Vídeo contendo o storytelling, atendendo aos requisitos mínimos definidos no item 4 e subitens;

III. Termo de cessão de direitos autorais, conforme Anexo I, devidamente preenchido e assinado.

3.2. Inscrições entregues fora do prazo estabelecido ou que não estejam em conformidade com quaisquer requisitos estabelecidos no item 3.1
deste edital e subitens serão desclassificadas.

 

4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

4.1. O storytelling deverá ser produzido individualmente, pelo(a) candidato(a), na forma de arquivos de vídeo, salvos com o nome do(a)
candidato(a), abordando temá�ca cien�fica, com duração não inferior a 05 (cinco) minutos e não superior a 10 (dez) minutos;

4.1.1. O arquivo de vídeo deverá ser produzido em formato MP4, AVI ou WMA, em tamanho suficiente para que possa ser enviado por e-mail;

4.1.2. O storytelling deverá ser resultado de uma produção original, sendo vedada a submissão de arquivo que já tenha sido reproduzido total
ou parcialmente em rede social ou subme�do para outro concurso.

4.2. Vídeos encaminhados em formato, meio ou especificação diferente das definições indicadas neste Edital serão desclassificados.

 

5. DA SELEÇÃO DAS INICIATIVAS APRESENTADAS

5.1. Em sessão pública, realizada em link do Google Mee�ng, a ser compar�lhado pela Comissão Julgadora, via e-mail u�lizado pelos(as)
candidatos(as) para realização das inscrições e envio das propostas, serão exibidos os storytellings deferidos pela Comissão Julgadora, na
presença de candidatos(as) e dos(as) membros(as) que par�ciparão da avaliação.

Boletim de Serviço Eletrônico em 01/02/2022 



01/02/2022 15:06 SEI/Unifesp - 0973466 - Edital

https://sei.unifesp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1071385&infra_siste… 2/4

5.1.1. A Comissão Julgadora, durante a sessão pública, poderá apresentar ques�onamentos aos(às) autores(as) dos storytellings, com obje�vo
de compreender aspectos relacionados aos critérios de avaliação.

5.1.2. A par�cipação dos(as) autores(as) na sessão pública será obrigatória, sob pena de desclassificação da proposta apresentada.

5.2. O processo de avaliação acontecerá obedecendo a análise dos seguintes critérios:

Critério Pontuação Máxima
Conteúdo 30,0

Mensagem 10,0
Conflito 10,0

Narra�va 10,0
Personagem 10,0

Ambiente 10,0
Cria�vidade 10,0

Total de Pontos 100,0
 

I – Conteúdo - Diariamente somos apresentados a uma enorme quan�dade de conteúdos diversos. A proposta apresentada deverá apresentar
algum diferencial claro para o seu público, de modo que sua história apresente um destaque em relação às demais;

II – Mensagem - A mensagem deve despertar o interesse e a iden�ficação do público. Além disso, as boas histórias acionam o lado emocional
da audiência, seja por despertar alguma memória, seja por fazer com que se imagine estar na pele do(a) personagem.

III – Conflito - O principal fator que desperta o interesse da audiência pela história é o conflito: o desafio que surge para o personagem, a fim de
mo�vá-lo(a) a percorrer toda a jornada. Um conflito muito simples não desperta interesse, pois não gera iden�ficação. Ele deve ser elaborado e
di�cil de ser superado. Para que o conflito seja superado ele deve exigir a transformação do(a) personagem.

IV – Narra�va - Uso de tópicos bem estruturados e apresentação do encadeamento de ideias. Uma boa narra�va faz com que o espectador se
imagine no papel do personagem principal. Enquanto a história vai sendo apresentada, o espectador vai percorrendo cada passo na pele do(a)
protagonista, sofrendo com ele(a) e enfrentando todos os obstáculos no caminho, movido pela esperança de superar o conflito e vibrando
quando isso ocorre.

V – Personagem – O(a) personagem é quem percorre toda a jornada e sofre uma transformação que leva à transmissão da mensagem.

VI – Ambiente - Os eventos precisam acontecer em algum lugar para facilitar que o público embarque na jornada.

VII – Cria�vidade - A ideia da história deve ser original e propor novas perspec�vas. Ela deve mostrar soluções novas para o desenvolvimento da
história.

5.3. A pontuação geral de cada critério será calculada como a média aritmé�ca das notas atribuídas por cada membro(a) da Comissão Julgadora
para aquele critério e a nota final será a soma desses valores calculados para cada critério, com nota máxima igual a 100,0 (cem), com apenas
uma casa decimal.

5.3.1. Em caso de empate entre as propostas melhores classificadas, comprometendo a classificação das três primeiras colocações, o critério de
desempate será a maior pontuação em um dos seguintes critérios, obedecendo a ordem indicada a seguir, até que se verifique o desempate
que viabilize classificar as três melhores propostas: conteúdo, narra�va, cria�vidade e mensagem.

5.3.1.1. Permanecendo o empate, será melhor classificado(a) o(a) candidato(a) de maior idade.

5.4. A divulgação do resultado das avaliações acontecerá no sí�o eletrônico da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC), a par�r de
15/02/2022;

5.4.1. Não caberá pedido de reconsideração às avaliações realizadas pela Comissão Julgadora do referido processo.

 

6. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE DOS VÍDEOS VENCEDORES

6.1. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da Universidade Federal de São Paulo, se reserva o direito de reproduzir, em parte ou na totalidade,
os vídeos produzidos para o concurso, divulgando-os por mídia impressa, televisionada, internet, etc., sem que seja devida autorização
posterior e qualquer remuneração aos par�cipantes e autores dos trabalhos, obrigando-se, todavia, a mencionar o crédito dos criadores.

6.1.1. Os vídeos produzidos serão usados exclusivamente com fins acadêmicos, sem qualquer caráter econômico ou comercial.

6.2. Os três vídeos vencedores terão sua propriedade intelectual cedida, de pleno direito, por prazo indeterminado, à Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura – ProEC - Unifesp, não cabendo aos(às) proponentes quaisquer ônus sobre seu uso, direitos autorais e outros
pagamentos/ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelos(as) par�cipantes do concurso.

6.3. Fica estabelecido, com os(as) proponentes, a assinatura de um Termo de Cessão dos Direitos Autorais (Anexo I), que deverá ser
encaminhado no ato da inscrição;

 

7. DA PREMIAÇÃO

7.1. As três propostas que ob�verem maior pontuação nos critérios de avaliação indicados serão contempladas com os seguintes prêmios:

7.1.1. Primeiro(a) colocado(a) – receberá os seguintes 03 (três) livros:

I - HARARI, Yuval Noah. Sapiens: Uma breve história da humanidade. Porto Alegre: L&PM Editores S. A., 2018.

II - HAWKING, STEPHEN. Uma Breve História do Tempo. Edição digital: 2015. Editora Intrínseca.

III - SAGAN, Carl. Cosmos. tradução Paul Geiger. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

7.1.2. Segundo(a) colocado(a) – receberá os seguintes 02 (dois) livros:

I - HARARI, Yuval Noah. Sapiens: Uma breve história da humanidade. Porto Alegre: L&PM Editores S. A., 2018.

II - SAGAN, Carl. Cosmos. tradução Paul Geiger. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
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7.1.2. Terceiro colocado(a) – receberá o seguinte livro:

I - HARARI, Yuval Noah. Sapiens: Uma breve história da humanidade. Porto Alegre: L&PM Editores S. A., 2018.

 

8. CRONOGRAMA

01/02/22 Publicação do Edital do concurso.
01/02/22 a 12/02/22 Divulgação do concurso.
02/02/22 a 12/02/22 Recebimento de inscrições de candidatos(as).
14/02/2022 - 19:00h Realização do concurso, em formato online.
A par�r de 15/02/22 Divulgação do resultado final.
A par�r de 18/02/22 Entrega dos prêmios.

 

9. DA COMISSÃO JULGADORA

9.1. A Comissão Julgadora do presente concurso será composta pelo mínimo de 03 (três) dos membros(as) indicados(as) a seguir.

I – Helga Gabriela Aleme;

II – Franklin Larrubia Valverde;

III – Gislene Torrente Vilara;

IV – Emiliano Castro de Oliveira;

V – Walter Teixeira Lima Júnior;

VI – André Amaral Gonçalves Bianco;

VII – Afonso Carlos Neves;

VIII – Gilberto Pessanha Ribeiro.

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. O presente Edital ficará à disposição dos interessados nos canais oficiais da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, no endereço eletrônico:
h�ps://www.proec.unifesp.br/

10.2. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de São Paulo poderá cancelar o concurso de que trata este Edital a qualquer
momento, em razão de caso fortuito ou de força maior e também por ausência de inscrições, a seu critério, sem que isso implique em qualquer
direito indenizatório.

10.3. Outros esclarecimentos podem ser ob�dos pelo endereço eletrônico: andre.bianco@unifesp.br

10.4. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e a Comissão Julgadora reservam-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não
previstas no presente Edital;

10.5. Ao submeter proposta para o presente edital, os(as) candidatos(as) concordam e aceitam todos os termos aqui citados.

10.6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

 

Profa. Dra. Taiza Stumpp Teixeira 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

ProEC/UNIFESP

 

 

ANEXO I

 

TERMO DE CESSÃO DE USO

 

Eu, _______________________, portador do RG nº ______________  e CPF _________________ AUTORIZO o uso de imagem e som do vídeo   
  <�tulo do vídeo>       em todo e qualquer material de divulgação, seja vídeo, áudio ou impresso, para ser u�lizado pela Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura da Universidade Federal de São Paulo, sejam essas des�nadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso
interno da ins�tuição.

A presente autorização é concedida a �tulo gratuito, abrangendo o uso da imagem e som acima mencionada, em todo território nacional e no
exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) vídeo; (II) site da Unifesp (www.unifesp.br), (III) eventos
cien�ficos; (IV) programas de televisão, rádio, reportagens para jornais e revistas; (V) redes sociais (Facebook, Youtube, Instagram, dentre
outras); entre outras peças de comunicação, por período indeterminado. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso
acima descrito, sem que nada haja a ser reclamado, a �tulo de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização.

 

São Paulo,        de fevereiro de 2022.

 

 

___________________________________

mailto:andre.bianco@unifesp.br
http://www.unifesp.br/
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Assinatura

Documento assinado eletronicamente por Taiza Stumpp Teixeira, Pro-Reitor(a) de Extensão e Cultura, em 01/02/2022, às 14:56, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0973466 e o código CRC 5AD6092A.

Rua Sena Madureira 1500 2º Andar - Bairro Vila Clemen�no - São Paulo - SP CEP 04021-001 - h�p://www.unifesp.br

 

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.002252/2022-60 SEI nº 0973466

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

