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EDITAL Nº 9/2020

CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA RECEBIMENTO DE VÍDEOS E TEXTOS
O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) – campus Bacabal, torna pública a
chamada pública que visa receber vídeos e textos com as memórias de alunos, egressos e servidores para serem
reproduzidos durante a semana de comemoração dos 10 anos do campus Bacabal.
INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO

1.

A cerimônia de aniversário dos 10 anos do IFMA campus Bacabal está sendo organizado por comissão cons tuída
por ato da direção geral e acontecerá no dia 28/08/2020 às 18h de forma virtual. Durante a semana do evento
serão divulgados, nas redes sociais do campus, os audiovisuais e textos produzidos com as memórias de alunos,
egressos e servidores.
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Todos os alunos, egressos e servidores do IFMA campus Bacabal poderão produzir audiovisuais e textos com
suas memórias, de forma individual ou cole va com outros alunos, e encaminhar suas produções para o e-mail
dde.bacabal@ifma.edu.br.
3. DAS CARACTERÍSTICAS DAS PRODUÇÕES DE TEXTO E AUDIOVISUAIS
3.1 Os textos deverão:
3.1.1 Ser iden ﬁcados com o nome do aluno, servidor, egresso ou da turma a que pertenceu;
3.1.2 Ter no mínimo 300 caracteres e no máximo 500;
3.2 Os audiovisuais deverão:
3.2.1 Ser iden ﬁcados com o nome do aluno, servidor, egresso ou da turma a que pertenceu;
2.

Ter duração mínima de 40 segundos e máxima de 2 minutos;

3.

Ser produzidos em formatos que possam ser abertos em computadores PC e
notebooks compa veis com o sistema operacional Windows XP e OSX.

4. DA DIVULGAÇÃO DOS VÍDEOS E TEXTOS
Todos os vídeos e textos com as memórias dos egressos do IFMA-Bacabal serão reproduzidos ao longo da Semana
de Comemoração de aniversário do campus Bacabal nas redes sociais oﬁciais do campus.
5. DAS VEDAÇÕES
5.1 É vedado o envio de audiovisuais e textos com conteúdo deprecia vo ofensivo, preconceituoso ou com
caracterís cas similares.
5.2 Textos e audiovisuais com as caracterís cas descritas no item 5.1 não serão divulgados nas redes sociais do
IFMA.
6. DO CRONOGRAMA
ATIVIDADE

Período

Envio de audiovisual e textos

20/07 à 07/08/2020

