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NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE VÍDEOS

1. OBJETIVO

Reconhecer e premiar apresentações em vídeo que divulguem a história de Norma Gill

e da Estomaterapia, com ênfase na importância de ser uma especialidade exercida

mundialmente pelo enfermeiro(a) com destaque no papel do WCET e da SOBEST na

formação do enfermeiro estomaterapeuta.

2. ELEGIBILIDADE DAS INSCRIÇÕES

São elegíveis os vídeos relacionados ao tema “A história de Norma Gill e da

Estomaterapia” para duas categorias:

− Categoria 1: estudantes integrantes de Ligas Acadêmicas de Estomaterapia

registradas pela SOBEST;

− Categoria 2: enfermeiros pós-graduandos dos cursos de especialização em

estomaterapia acreditados ou em fase de acreditação pela SOBEST.

Para cada categoria, será permitida a inscrição com o número máximo de quatro autores

por vídeo.



3. PREMIAÇÃO

a) Os autores dos vídeos premiados em primeiro lugar em ambas as categorias,

receberão a inscrição gratuita para o 2° Congresso Paulista de Estomaterapia (CPE),

promovido pela SOBEST, que será realizado nos dias 05 e 12 de agosto de 2021.

b) Os autores dos vídeos premiados em primeiro lugar, poderão apresentá-los no CPE e

receberão certificado de premiação.

c) Os autores dos segundo e terceiro lugares receberão Certificado de Honra ao

Mérito e inscrição gratuita em um dos cursos da Academia SOBEST.

d) Todos os vídeos premiados, nas duas categorias (incluindo o primeiro, segundo e

terceiro lugar) terão seus vídeos divulgados nas redes sociais da SOBEST.

4. CALENDÁRIO

a) Prazo de submissão dos vídeos pelos alunos: o período de inscrição iniciará no dia

10 de junho e finaliza em 30 de junho de 2021.

b) O resultado deste concurso será divulgado no dia 10 de julho de 2021.

c) A cerimônia de apresentação dos vídeos ganhadores nas diferentes categorias

ocorrerá no evento on-line “2° Congresso Paulista de Estomaterapia” promovido pela

SOBEST, em 5 e 12 de agosto de 2021, no conteúdo Premium.



5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

As inscrições serão feitas exclusivamente por meio de endereço eletrônico, via link

do vídeo por Google DRIVE através do e-mail:

desenvolvimento.profissional@sobest.com.br, até o dia 30/06/2021.

Documentos necessários:

− Upload do vídeo com duração de 3 (três) minutos exatos, com exclusiva

responsabilidade do aluno. A Comissão Organizadora dos Departamentos de

Desenvolvimento Profissional e de Educação da SOBEST não se responsabilizará

por qualquer tipo de falha de carregamento, acesso ao link do vídeo ou rede.

− O vídeo deverá ter livre formato, com áudio em língua portuguesa e sem

legenda. Com a câmara no sentido horizontal.

− Ao final do vídeo, deverão constar os nomes dos alunos e a categoria (Ligas ou

Pós Graduação em Estomaterapia).

− Ficha de inscrição (ANEXO I)

− Documento contendo Declaração de todos os alunos transferindo os direitos

autorais do vídeo à SOBEST, permitindo sua divulgação em mídias sociais e

televisivas (ANEXO II).

− Os vídeos deverão ser originais, não podendo conter qualquer material

protegido por direitos autorais.



O uso de imagens, áudios e músicas com direitos autorais ou conexos inseridos nos

vídeos produzidos pelos participantes do edital é de inteira responsabilidade dos

autores dos vídeos em conformidade com o disposto no art. 29 da Lei n. 9.610/98,.

Recomenda-se a utilização de itens disponíveis gratuitamente ou que o produtor do

vídeo possua a autorização de uso, para evitar futuras complicações do uso indevido

da imagem, áudios e músicas. Os vídeos com duração acima de 3 minutos serão

desclassificados.

A obra deve ser inédita, criativa e original.

Os vídeos devem ser dirigidos ao público em geral, com classificação etária livre, de

acordo com os critérios da Portaria nº 1.220/2007 do Ministério da Justiça.

6. COMISSÕES JULGADORAS

Os vídeos serão avaliados por uma comissão avaliadora composta por membros dos

Departamentos de Desenvolvimento Profissional e Educação, Relações Internacionais

e pela Presidência da SOBEST. Serão escolhidos os três melhores vídeos de cada

categoria.



7. CRITÉRIOS DE ANÁLISE

A premiação considerará os seguintes critérios:

a) originalidade; (25 pontos)

b) formato do vídeo (25 pontos)

c) relevância para o desenvolvimento tecnológico, cultural, social e de inovação

relacionado à história de Norma Gill e da estomaterapia (25 pontos)

d) potencial impacto em mídias sociais e televisivas. (25 pontos)

e) Caso nenhum vídeo atinja os patamares mínimos exigidos, a Comissão Avaliadora

reserva-se o direito de decidir pela não atribuição do prêmio.

8. Disposições finais

A participação neste concurso implica total aceitação das regras expostas neste

regulamento.

Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora.

As decisões da Comissão Organizadora e da Comissão Julgadora são soberanas, não se

admitindo contra elas nenhum recurso.



Anexo I 

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome:______________________________________________________________

CPF:__________________________

Data de Nascimento: ____________

Instituição de Ensino (Graduação ou Pós 

Graduação):_____________________________

Ano de início do curso:  ___________          Término: ____________

Categoria do Concurso:   __________

1) Ligas Acadêmicas                   

2) Pós Graduandos em estomaterapia



Anexo II

DECLARAÇÃO DE TRANSMISSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS

Eu,______________________________________ , (aluno) do Curso de Pós-

Graduação em Estomaterapia/Participante da Liga ____________________, no

Curso de ___________________, CPF___________________, abaixo assinada,

autorizo a Associação Brasileira de Estomaterapia (SOBEST), sediada na cidade de

São Paulo – SP, Rua Antônio de Godói, 35 – 1° andar – Santa Efigênia – 01034- 001,

inscrita no CNPJ sob o nº 67832063/0001-85, a utilizar minhas imagens e falas em

sua programação e a veiculá-la nos meios de difusão a que tiver acesso, como

Internet.

Declaro estar ciente do conteúdo do vídeo inscrito no Concurso Norma Gill 2021 e

de que transfiro a SOBEST o direito autoral sobre o mesmo. Atesto serem

verdadeiras todas as informações fornecidas nesta Autorização.

_____________________, ____ de ___________de 2021.

RG: CPF:


