
 

 

 
CHAMADA DE RELATOS DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS  REDITEC 2022 

 
ANEXO I 

ORIENTAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DO VÍDEO 
 

VÍDEO 
 

● O proponente deverá gravar um vídeo no formato .mp4 com duração mínima de 

3 minutos e máxima de 5 minutos, com resolução hd (1280x720 pixels) ou full hd 

(1920x1080 pixels), enquadrado em paisagem/horizontal (aspecto 16:9 

widescreen). 

● Os vídeos, de alguma forma, deverão identificar a Instituição vinculada (cenário 

de fundo, camisetas, logotipo em vídeo, etc.). 

● O arquivo deverá ser nomeado com a indicação da área a que se refere o relato 

da experiência exitosa e o instituto do proponente. Ex: PESQUISA_IFPA. 

● Poderá ser utilizado para gravação do vídeo qualquer ferramenta disponível 

(câmera, smartphone, webcam, etc). 

● Se a gravação for realizada por meio de smartphone, deverá ser utilizada a 

câmera traseira. 

● Ajuste o enquadramento da câmera, capturando mais da metade do corpo.  

● Certifique-se que não haverá prejuízo quanto a captura do áudio. 

 
CENÁRIO 

 
● A gravação do vídeo deve ser realizada em local bem iluminado, com luz sempre 

à frente de quem está sendo gravado. Recomenda-se não possuir janelas ou 

luzes atrás do apresentador. 

● Dê preferência para locais silenciosos, feche portas e janelas a fim de evitar 

ruídos no áudio. 

● Deve ser utilizado no cenário algum elemento que identifique a instituição do 

proponente (cenário de fundo, camiseta, logotipo em vídeo, etc). 

● No caso de gravações em cenário com o fundo branco, sugere-se que evite 
roupa branca, procure utilizar roupa escura. 
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ANEXO II 

TERMO DE CIÊNCIA  
 

Por este termo de ciência e considerando a chamada para seleção de experiências 
exitosas - REDITEC/2022,  chamada de relatos de experiências exitosas  REDITEC 2022 – 
IFPA, declaro estar ciente da execução do projeto 
__________________________________________________ no campus/unidade 
______________________________________, bem como da submissão deste à 
REDITEC/2022, para seleção e apresentação durante este evento.  

  

 ___________________________________________ 

Direção Geral do campus ou chefia imediata 

 

___________________________, _______ de  _______________de  2022. 
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ANEXO III 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE DIREITOS AUTORAIS 
 
 

Por meio deste instrumento, eu (nós) (informar nome por extenso do autor/autores),  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

responsabilizo-me(amos-nos) perante a  legislação do ordenamento jurídico brasileiro, 

e nos termos da Lei nº 9.610/1998 c/c Lei nº  12.853/2013 pelos direitos autorais 

patrimoniais da obra ________________, assumindo toda a  responsabilidade de dados 

gravados e enviados perante à Coordenação Geral da REDITEC 2022,  autorizando a 

divulgação deste relato de experiência exitosa no evento e demais  canais de 

comunicação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do 

Instituto Federal do Pará.  

Declaro(amos), outrossim, que o conteúdo deste relato é de minha(nossa) autoria e em 

colaboração com o(s) (co)autor(es) acima mencionados, pela qual assumo(mimos) 

qualquer responsabilidade moral e/ou material em conformidade com a legislação 

brasileira em virtude de possível impugnação da obra por parte de terceiros.  

_________________________, _____ de _____________________ de 2022.  

 
 

________________________________________________________ 

Assinatura do(a) autor(a) 

(no caso de mais de um autor, todos devem assinar o mesmo documento) 

 


