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Goiânia, 13 de maio de 2019

Campanha Processo Seletivo Superior/Técnico
do Instituto Federal Goiano

1. Objetivo
- Estimular a participação dos(as) estudantes do IF Goiano na divulgação dos Processos Seletivos
organizados pela Instituição;
- Promover o envolvimento dos(as) estudantes com a instituição;
- Incrementar a visibilidade do instituto nas mídias sociais por meio de vídeos testemunhais
espontâneos.
2. Orientação de gravação
- Gravar vídeo na vertical (em pé)
- Utilizar um espaço iluminado e com pouco barulho
- Dar preferência para filmagens no seu campus
- Deixar o(a) aluno(a) a uma distância de no máximo 1,5 m do aparelho celular
3. Mídias
- Facebook (só divulgação)
- Instagram (divulgação e postagens)
4. Formato
- Vídeo de cerca de 30 segundos
5. Categorias
- Curso Superior
- Curso Técnico
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6. Briefing
Cada estudante poderá fazer um vídeo de cerca de 30 segundos respondendo à seguinte questão:
“Porque você escolheu o IF Goiano e porque você acha que outras pessoas também deveriam
estudar no Instituto?”. O(A) aluno(a) deve identificar-se com nome, curso e campus.
7. Critérios da avaliação
- Conteúdo
- Espontaneidade
- Qualidade técnica (resolução, áudio, iluminação, foco, enquadramento, estabilidade)
8. Regulamento
- Qualquer aluno(a) de curso superior ou técnico do IF Goiano poderá participar em sua respectiva
categoria.
- Vídeos que não obedeçam às especificações serão desclassificados.
- O vídeo deverá ser individual (somente um(a) aluno(a) aparecendo na gravação).
- Os vídeos participantes serão julgados por uma comissão de servidores(as) da Diretoria de
Comunicação, que escolherão os 6 melhores vídeos de cada categoria. Os classificados serão
postados no Instagram oficial do IF Goiano (@ifgoiano) e, mediante votação aberta na internet, os
três vídeos que obtiverem o maior número de curtidas serão declarados vencedores.
- Caso o(a) estudante envie mais de um vídeo, somente um deles poderá ser classificado entre os
3 vencedores.
9. Inscrição
- Cada estudante deverá preencher a ficha de inscrição no link http://bit.ly/2WET5i1
(caso o(a) inscrito(a) seja menor de idade, é necessária a autorização de seus responsáveis).
- Em seguida, deverá curtir a página oficial do IF Goiano no Instagram (@ifgoiano).
- Por fim, deverá postar o vídeo em seu próprio Instagram (feed), utilizando a hashtag
#SouIFGoiano. Não serão avaliados os vídeos postados nos stories.
10. Premiação
- Os(as) três vencedores(as) de cada categoria serão convidados a estrelar a Campanha do Processo
Seletivo 2020, que será composta de materiais gráficos e/ou audiovisuais. Caso não tenham
interesse, será convidado o(a) melhor classificado(a) subsequente, até se atingir um total de três
estudantes de cada categoria.
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11. Cronograma
Ações
Divulgação do regulamento para os alunos
Período de inscrição
Período de avaliação para escolha dos 6 melhores vídeos
de cada categoria
Divulgação dos 12 vídeos e repostagem nos canais do IF
Goiano
Período para votação e definição dos 03 ganhadores(as)
Divulgação dos 03 ganhadores(as)

Data
De 14 a 26/05
De 14 a 26/05
De 27 a 29/05
30/05
De 30/05 a 05/06, às 08:00 da
manhã*
05/06

* Às 08:00 da manhã será encerrada a votação e dado um print nos 03 vídeos mais curtidos no
Instagram do IF Goiano.

Diretoria de Comunicação Social e Eventos
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