
 

 

  



VIII MOSTRA DE COMUNIDADES 
 

 
A Coordenação da VIII Mostra de Comunidades, por este ato, 

torna público o presente edital, que estabelece as normas para 

inscrição e apresentação de trabalhos na VIII Mostra de 

Comunidades, como parte integrante dos Seminários Integrados 

da Universidade Federal do Piauí – SIUFPI 2021, na modalidade 

vídeos 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 Do público 

Estarão aptos para a submissão na VIII Mostra de Comunidades 

os trabalhos vinculados a programas ou projetos de extensão 

cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPI ou 

em instituições de ensino superior, até a data da submissão. 

1.2 Dos vídeos 

1.2.1 Para a VIII Mostra de Comunidades, a apresentação será 

gravada em vídeo, com a duração de, no máximo, 5 (cinco) 

minutos, constando na descrição: título, nome do 

coordenador(a), local de realização da ação extensionista, nome 

dos participantes com indicação da instituição e vídeo no 

formato .MP4 submetido conforme o Cronograma (Anexo 1). 

1.2.2 O vídeo não poderá exceder o tamanho de 500 MB. 

1.2.3 O vídeo deve ser inédito e necessariamente vinculado às 

ações decorrentes de programas ou projetos de extensão 

cadastrados. 

1.2.4 Cada programa ou projeto só poderá submeter um vídeo.  

1.2.5 Será excluído da VIII Mostra de Comunidades o vídeo que 

fuja ao tema ou não apresente as condições previstas no Edital. 

1.2.6 A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura não se responsabiliza 

pelo uso de imagem e voz das pessoas filmadas pelos autores 

dos vídeos, cabendo ao autor obter as autorizações necessárias. 

 

2 DA SUBMISSÃO DE VÍDEO E DA INSCRIÇÃO 

2.1 A submissão vídeo será efetuada exclusivamente por 

formulário eletrônico, no prazo e forma do Cronograma (Anexo 

1). 

2.2 A inscrição para a VIII Mostra de Comunidades será efetuada 

no site siufpi2021.ufpi.br, no prazo do Cronograma (Anexo I), 

sendo a participação obrigatória aos autores. 



 

3 DA AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DOS MELHORES VÍDEOS 

3.1 Os vídeos submetidos à VIII Mostra de Comunidades ficarão 

disponíveis para votação pública no Instagram da Pró-Reitoria 

de Extensão e Cultura (@prexcufpi), a ser realizada pelo 

formulário da bio da @prexcufpi. 

3.2 Os 5 (cinco) vídeos mais votados irão integrar a programação 

oficial da VIII Mostra de Comunidades e receberão a premiação 

de “Mostra Destaque” na solenidade de encerramento do SIUFPI.  

3.3 Os vídeos enviados para a VIII Mostra de Comunidades 

estarão disponíveis no Instagram da Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura (@prexcufpi), no prazo do Cronograma (Anexo I), para 

visualização e votação. 

 

4 DA CERTIFICAÇÃO 

4.1 O certificado da VIII Mostra de Comunidades será 

encaminhado para o e-mail do autor no prazo de 30 (trinta) dias 

do encerramento do evento. 

4.2 Os certificados remetidos não serão reenviados. 

 

5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 Os autores inscritos autorizam a divulgação de seus vídeos, 

sem pagamento de qualquer remuneração a título de direitos 

autorais ou de imagem. 

5.2 É de responsabilidade do autor a preservação dos direitos 

autorais, de imagem e propriedade de terceiros exibidos no 

vídeo, assumindo integral responsabilidade penal, moral e/ou 

patrimonial pelo seu conteúdo. 

5.3 Os comunicados pertinentes a este evento serão publicados, 

como regra, no endereço eletrônico do SIUFPI. Informações 

adicionais poderão ser solicitadas no e-mail semex@ufpi.edu.br. 

5.4 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do 

evento. 

 

Teresina, 18 de outubro de 2021. 

 

 

DEBORAH DETTMAM MATOS 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura  



 

ANEXO I - CRONOGRAMA 

 

 

Evento Prazo Local 

Submissão dos 

vídeos 

25/10 a 

11/11 

https://forms.gle/jSQHPb3NeDcajHHTA  

Prazo para 

votação 

17 a 

26/11 

Instagram @prexcufpi 

Inscrição para a 

VIII Mostra de 

Comunidades e XI 

SEMEX 

08/11 a 

28/11 

siufpi2021.ufpi.edu.br 

Premiação dos 

melhores vídeos 

3/12 A ser publicado no site 

siufpi2021.ufpi.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/jSQHPb3NeDcajHHTA

