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UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000, - Bairro Alto da Jacuba, Diaman�na/MG, CEP 39100-000

Telefone: (38) 3532-1200 - h�p://www.ufvjm.edu.br
  

EDITAL Nº 04/DEAD/2023

Processo nº 23086.001852/2023-11

ASSUNTO: CHAMAMENTO INTERNO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS CURTOS PARA O EVENTO

 “PRIMEIROS PASSOS PARA ESTUDAR NA EAD” UFVJM

 
 
 

A Diretora de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal dos Vales do Jequi�nhonha e
Mucuri – DEAD/ UFVJM, torna pública o Chamamento para servidores (professores e técnicos administra�vos)
efe�vos, lotados em diferentes Unidades Acadêmicas e Administra�vas da UFVJM, para produção de vídeos curtos
que serão divulgados e servirão de apoio para os alunos que ingressarão nos cursos na     modalidade a distância da
DEAD/ UFVJM.

1. OS INTERESSADOS DEVERÃO:

1.1. Encaminhar os vídeos de acordo com o item 6, bem como a documentação exigida nos itens 2.2 e
2.3 para o endereço secdead@ead.ufvjm.edu.br até o dia 22 de fevereiro de 2023.

1.2. Anexar os seguintes documentos:

a) Cópia da portaria de nomeação e/ou lotação do servidor indicando o ingresso do
servidor na UFVJM ou cabeçalho do contracheque constando a situação do vínculo do
servidor;

b) Carta de anuência da chefia imediata - Anexo I;

c) Termo de autorização de uso de imagem - Anexo II.

 

1.3. O candidato que não enviar qualquer um dos documentos indicados no
item 2  e seus subsequentes  terá sua manifestação de interesse desclassificada.

1.4. O resultado do processo sele�vo será  divulgado no site www.ead.ufvjm.edu.br   no dia 27
  de fevereiro de 2023. 

1.5.  A comissão responsável pela análise dos materiais recebidos será  designada pela Direção da DEAD,
composta por 03 servidores da UFVJM.

1.6.  O candidato deverá organizar vídeos de curta duração que tenham o obje�vo de auxiliar os
estudantes que estão ingressando na EAD/UFVJM na compreensão de ações que são necessárias para a inserção e a
permanência em cursos na modalidade a distância.

1.7. Para a organização dos vídeos de curta duração, o candidato deverá optar por um dos eixos:

a) Ro�nas de estudos na EAD;

b) Ferramentas tecnológicas para a EAD;

c) Técnicas de estudo para ingressantes no Ensino Superior.

 

1.8.  Caso a temá�ca em discussão demande a organização de mais de um vídeo, o candidato poderá
organizar uma coletânea de até 03 (três) vídeos com duração cada um de 6 minutos.

mailto:secdead@ead.ufvjm.edu.br
http://www.ead.ufvjm.edu.br/
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1.9.  Da organização do vídeo:

I - O vídeo deverá ter a duração máxima de 06 minutos;

II - Cada candidato poderá enviar até 03 vídeos;

III - O vídeo deverá ser gravado na horizontal ( celular, filmadora, captura de tela, entre
outros);

IV - A temá�ca abordada deverá estar relacionada com um dos eixos indicados no item
6.1.

V - O vídeo e/ou coletânea deverão estar nomeados pelo autor;

VI - Todos os envolvidos na gravação do vídeo deverão assinar um Termo de autorização
de uso de imagem (Anexo II) e não será permi�da imagem de pessoas  menores de idade;

VII -  O vídeo deverá ser enviado via secdead@ead.ufvjm.edu.br.

 

 

 

   Anexo I

 

 

D E C L A R A Ç Ã O

 

 

À Diretoria de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal dos Vales do Jequi�nhonha e Mucuri.

Senhor (a) Diretor (a),

 

 

DECLARO que tenho ciência que o (a) servidor
(a)__________________,RG _________________,CPF __________________, SIAPE____________ ocupante do
cargo________________, lotado (a) no (a)________________________, irá produzir vídeo para os alunos que
ingressarão nos cursos da Diretoria de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal dos Vales
do Jequi�nhonha e Mucuri.

 

 _______________________ ,__de______________ de_______ 2023

 

Atenciosamente,

 

 

 

Carimbo e assinatura da chefia imediata

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Mara Lúcia Ramalho, Diretor (a), em 08/02/2023, às 16:37, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


08/02/2023 16:40 SEI/UFVJM - 0978633 - Edital

https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1043955&infra_sist… 3/4

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0978633 e o código CRC E9CAB2ED.

 

 

 

 Anexo II

 

Termo de Autorização Uso de Imagem, Voz e Apresentação

 

 

Termo de autorização para divulgação de material audiovisual, fotos e vídeos.

 

Nome completo:
_________________________________________________________________________

CPF:______________________________

E-mail: _______________________________________________

 

 

Nome do evento: Primeiros Passos para estudar na EAD

Data da divulgação dos vídeos: Primeiro semestre de 2023

Nome do vídeo e/ou coletânea: 

 

 

Autorizo, para todos os fins em direito admi�dos, a u�lização da  imagem e voz constantes em fotos,
gravações e filmagens decorrentes da par�cipação no evento “Primeiros Passos para estudar na EAD” sendo que a
referência ao nome , que cons�tui um direito moral, deverá ser respeitada sempre.

As imagens, voz e apresentação poderão ser exibidas nos relatórios parcial e final do referido evento, em
apresentações audiovisuais do mesmo, em publicações e divulgações disponibilizadas em acesso aberto, por meio
do portal, dos perfis em redes sociais da EAD/UFVJM, bem como de outros sistemas de disseminação da informação
e do conhecimento.

Tenho ciência de que a minha par�cipação dar-se-a de forma gratuita, sem gerar portanto, nenhum �po
de despesa para a Universidade Federal dos Vales do Jequi�nhonha e Mucuri - UFVJM.

A autorização neste termo especificada é gratuita e por prazo indeterminado. Por ser esta a expressão
de minha vontade, nada terei a reclamar a �tulo de direitos conexos à imagem e voz.

 

 

             __________________________      ______/______/______

                         Local                 Data

 

 

______________________________________________________

Assinatura

https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23086.001852/2023-11 SEI nº 0978633


