
 

 

 
SEMANTEC 2021 

 

COMUNICADO 

Os proponentes de trabalhos e mostras aprovados, que seguem no Anexo A, deverão enviar um 

vídeo até o dia 22/11/2021 para (https://eventos.ifg.edu.br/semantec-jatai/submissoes/), de acordo com 

as seguintes normas: 

● Tamanho do arquivo de até 100 Mb;  

● Duração de até 10 minutos;  

● Textos legíveis; 

● Áudio de boa qualidade;  

● Utilização do template da Semantec; 

● Indicação do nome dos autores e coautores, por meio de fala e/ou escrita. 

Caberá aos orientadores a supervisão no processo de ideação, elaboração, revisão e teste dos 

vídeos antes do envio, primando por sua qualidade, originalidade, veracidade e indicação de fonte de 

informações, assegurando, também, a demonstração de domínio do assunto, clareza na exposição e 

dosagem equilibrada de informações (introdução, desenvolvimento e conclusão) e outros aspectos 

importantes de um trabalho acadêmico. 

Os vídeos poderão ser criados em ferramentas como o Canva vídeo, Google Meet, Zoom etc. e 

deverão ser enviados em formato .mp4 ou .avi, a partir do formulário de submissões em 

(https://eventos.ifg.edu.br/semantec-jatai/submissoes/), ou ainda compartilhado por meio de link no 

Youtube. O nome do vídeo deverá ser uma síntese do título da mostra ou trabalho. 

O vídeo da categoria “Trabalho científico” deverá conter a apresentação dos seguintes tópicos: 

● Introdução (inclui justificativa);  

● Objetivos; 

● Metodologia;  

●  Descrição e análise dos resultados (apenas para trabalhos com experimentos);  

● Conclusão ou considerações finais. 

Os proponentes deverão enviar, juntamente com o vídeo, o termo de autorização de uso de 

imagem e som, disponível no Anexo B e nos casos em que o vídeo conte com a participação de menores 

de idade, seja em imagem ou áudio, o Anexo C deve ser preenchido e assinado pelo responsável. Os 

vídeos somente serão publicados mediante a apresentação dos termos de autorização devidamente 

assinados. 

Caberá à Comissão a responsabilidade pela organização e disponibilização dos vídeos durante 

o evento, e posteriormente disponibilização no canal do Youtube do Câmpus. 

Comissão Organizadora 

  

https://eventos.ifg.edu.br/semantec-jatai/submissoes/
https://eventos.ifg.edu.br/semantec-jatai/submissoes/


 

 

 

Anexo A 

PROPOSTAS APROVADAS 

 

Título Orientador 
Tipo de 

Inscrição 

PROJETO DE EXTENSÃO: 

AGRICULTORAS URBANAS - PROJETO 

DE FORMAÇÃO EM HORTICULTURA E 

MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS PARA 

MULHERES EM JATAÍ 

Marluce Silva Sousa 
Mostra Científica ou 
Cultural 

FERRAMENTAS DIGITAIS PARA 

COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO EM 

CONTEXTO ESCOLAR: EM FOCO 

PROJETO DE EXTENSÃO DE JOVEM 

PARA JOVEM 

Rita Rodrigues de 

Souza 
Mostra Científica ou 
Cultural 

MOSTRA IF+ EMPREENDEDOR: 

PROJETO DE PRÁTICAS DE GESTÃO 

DE NEGÓCIOS PARA MULHERES 

NEGRAS 

Rita Rodrigues de 

Souza 
Mostra Científica ou 
Cultural 

CLIMA HÁ TEMPO Alline Braga Silva 
Mostra Científica ou 
Cultural 

ROBÓTICA RECICLÁVEL: 

CONSTRUÇÃO DE PROTÓTIPO 

ROBÓTICO COM LIXO ELETRÔNICO E 

MATERIAIS RECICLÁVEIS 

Kennya Resende 

Mendonça 
Mostra Científica ou 
Cultural 

ESTUDO TEÓRICO E PRÁTICO 

DURANTE A APLICAÇÃO DO 

CONTRAPISO 

Francielle Coelho 

dos Santos 
Trabalho Científico 

USO DO SISTEMA DE GESTÃO 

DA QUALIDADE COMO FERRAMENTA 

PARA O PLANEJAMENTO DE OBRAS 

Francielle Coelho 

dos Santos 
Trabalho Científico 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo B  

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM E VOZ  

(Menor de 18 anos)  

 

Cedente (nome e dados do responsável pelo menor de idade):______________________ 

________________________________________________________________________   

RG:_________________________________CPF:________________________________ 

Endereço:________________________________________________________________ 

Cidade_____________UF:________________________CEP: ______________________  

Obra: Divulgação de vídeo para a 23ª SEMANTEC, Semana Técnico-Científica e Cultural. 

Responsável por (nome do menor que está na imagem) __________________ 

________________________________________________________________________  

AUTORIZO o uso de imagem em todo e qualquer material de divulgação, seja vídeo ou áudio, 

para ser utilizada na 23ª SEMANTEC,  do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Goiás - Câmpus Jataí, com sede na Rua. Maria Vieira Cunha, nº 775, Residencial 

Flamboyant, Jataí (GO), CEP: 75.804-714,  destinado à divulgação ao público em geral, desde 

que não haja desvirtuamento da sua finalidade. A presente autorização é concedida a título 

gratuito, abrangendo o uso da imagem e voz acima mencionadas em todo território nacional e 

no exterior, na modalidade de vídeo, 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 título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização.  

 

Jataí-GO, ____ de ________________ de 2021.  

 

 

_______________________________________________________  

Assinatura 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo C 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM E VOZ  

 

 

 

Cedente/Nome completo_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

RG:________________________________CPF:___________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________ 

Cidade_____________UF:________________________CEP: ________________________  

Obra: Divulgação de vídeo para a 23ª SEMANTEC, Semana Técnico-Científica e Cultural. 

 

AUTORIZO o uso de imagem em todo e qualquer material de divulgação, seja vídeo ou áudio, 

para ser utilizada na 23ª SEMANTEC do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Goiás - Câmpus Jataí, com sede na Rua. Maria Vieira Cunha, nº 775, Residencial 

Flamboyant, Jataí (GO), CEP: 75.804-714,  destinado à divulgação ao público em geral desde 

que não haja desvirtuamento da sua finalidade. A presente autorização é concedida a título 

gratuito, abrangendo o uso da imagem e voz acima mencionadas em todo território nacional e 

no exterior, na modalidade de vídeo, 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 título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização.  

 

Jataí-GO, ____ de ________________ de 2021.  

 

 

_______________________________________________________  

Assinatura 


