
 

2º CONCURSO CULTURAL “ACHO QUE VI 1 CIENTISTA” - 2019 

REGULAMENTO 

 

1- APRESENTAÇÃO E OBJETIVO DO CONCURSO 
● O concurso cultural “Acho que vi 1 cientista” é organizado pelo grupo Nunca vi 1               

cientista (NV1C) com o patrocínio do CEPID Redoxoma, via FAPESP          
(processo nº 2013/07937-8). O objetivo é motivar crianças a se interessarem           

ainda mais pela ciência, inspirando uma nova geração de cientistas.  

● O concurso não tem fins lucrativos e os concorrentes não são subordinados ao             

pagamento de nenhuma quantia ou aquisição de produtos em nenhum momento           

do concurso, de acordo com o artigo 3º, inciso II, da Lei Federal nº 5678/71. 

 

2- PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 
2.1 – Quem pode participar? 
O concurso é destinado exclusivamente a crianças, de ambos os sexos, de 5 a 12 anos de 

idade, divididas em 2 “categorias”: de 5 a 8 e de 9 a 12 anos. 

 

2.2 – O que é preciso fazer para participar? 
A criança interessada em participar deve gravar, com a ajuda de um adulto, um vídeo de 

até 1 minuto de duração em que responde à seguinte pergunta: “Nas suas 
palavras, por que ciência é importante? ”. A qualidade do vídeo não será levada 

em conta na avaliação, podendo ser utilizado qualquer tipo de câmera, incluindo de 

celulares e tablets, para a gravação. Pedimos, gentilmente, que a gravação seja 
feita na horizontal. 

Também é necessário se inscrever no canal do Nunca vi 1 Cientista o youtube: 

www.youtube.com/nuncaviumcientista 
 

 

 

 

 

 



 

 

2.3 – Como fazer a inscrição? 
O responsável pela criança deve preencher o formulário de inscrição, onde irá inserir os 

dados de identificação e o link para o vídeo. Pode ser link para o youtube ou uma 

nuvem onde o vídeo está armazenado (google drive, google fotos, icloud, Dropbox, 

etc). O período de inscrição é de 05 a 31 de outubro de 2019. Não serão aceitos 

vídeos enviados fora do período estabelecido. 

 

3- AVALIAÇÃO  
● Os vídeos enviados serão avaliados pela equipe do NV1C, composta por 22 

cientistas, e por membros do CEPID Redoxoma, que atribuirão uma pontuação a 

cada vídeo, resultando em um ranking que revelará os vídeos vencedores. 

● A qualidade e resolução dos vídeos não serão levadas em consideração 

durante a avaliação. 

● A criança participante deve aparecer sozinha no vídeo. Se o adulto responsável 

quiser inscrever mais de uma criança (irmãos, primos, amigos), deve enviar 1 vídeo 

para cada uma. 

● Os critérios de avaliação serão baseados na criatividade e carisma da criança ao 

falar do tema no vídeo.  

● É permitida a utilização de pequenos objetos, como brinquedos, utensílios e 

cartazes. 

● Não é permitida a edição do vídeo para o acréscimo de efeitos especiais. 

 

 

 

 

 

 

4- PREMIAÇÃO 
● Os primeiros colocados de cada categoria receberão como prêmio 1 kit de ciências 

(a ser escolhido dentre 3 opções); os 2º e 3º colocados de cada categoria 

receberão como prêmio livros do Manual do Mundo. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1AdyrSkm7zNrYf-lS3mwO13jQ7Wa0qbJoPO0sDE276a0/edit


● O vencedor será anunciado nas redes sociais do NV1C no dia 04 de novembro de 
2019. 

 

5- DATAS IMPORTANTES 
Período de inscrição: 05 de outubro a 31 de outubro de 2019. 
Divulgação do resultado: 04 de novembro de 2019. 

 
 

6- CONSIDERAÇÕES GERAIS 
● Ao fazer a inscrição, o adulto responsável pela criança automaticamente autoriza a 

divulgação do vídeo nas redes sociais do NV1C, integral ou parcialmente, para fins 

de divulgação do concurso.  

● O vídeo vencedor será divulgado na íntegra junto com o anúncio oficial nas redes 

sociais do NV1C. 

● O envio da inscrição implica na concordância com todos os termos contidos neste 

regulamento 

● O participante que não cumprir as regras estabelecidas neste regulamento será 

automaticamente desclassificado. 

● Casos omissos no presente regulamento serão avaliados pela comissão julgadora 

do NV1C. 

 

 

São Paulo, outubro de 2019. 

 


