
SELEÇÃO PARA APRESENTADORES DO VÍDEO IF BAIANO 5 ANOS

A seleção constará de etapa única. Seguem os regulamentos:

1.  Gravação  em  vídeo  (com  voz)  do  texto  disponibilizado  pela  Coordenação  de 
Comunicação Social – Reitoria.

2.  O vídeo  pode  ser  gravado  inclusive  por  celular.  Caso  necessitem de  apoio  para 
gravação do vídeo,o Campus será orientado a designar um servidor(a) para realizar estas 
gravações  em equipamento próprio,  em local  reservado,  e  enviar  para as Ascom na 
Reitoria, em Salvador.

3. O enquadramento da filmagem deve ser em:
PLANO AMERICANO (do joelho para cima) no primeiro parágrafo
PLANO FECHADO (busto pra cima) no segundo parágrafo
obs.: cada participante deverá gravar os dois parágrafos.

4. É preferível enviar para a Ascom/Reitoria somente 01(um) vídeo de cada parágrafo, 
aquele que julgue ser os melhores.

5.  O local  da filmagem deve ter  pouco ou nenhum barulho,  para não atrapalhar  no 
julgamento.

6. Filmagem escura prejudica a visualização da interpretação, logo, é preferível local 
com luzes acesas.

7. Critérios de seleção dos apresentadores: Simpatia, dicção clara, voz agradável, uso 
adequado de corpo, voz e expressão facial,  além de naturalidade na interpretação do 
texto.

8. Disponibilidade para passar 02 dias em Salvador- Ba para a gravação.

9.  O  estudante  deverá  estar,  atualmente,  regularmente  matriculado  na  instituição  e 
cursando nível médio ou superior.

10.  O  estudante  interessado  deverá  preencher  uma  ficha  de  inscrição  e  enviá-la 
juntamente  com  o  vídeo  em  uma  mídia  gravável  de  CD  para:  ASCOM/  Reitoria, 



endereço: (Rua do Rouxinol, nº 115 – Bairro: Imbuí | Salvador-BA CEP: 41720-052) 
até a data de 14 de junho de 2013.

11.  O  vídeo  enviado  não será  utilizado  para  o  vídeo  de  5  anos,  será  apenas  para 
avaliação  e  seleção  feita  pelo  corpo  técnico  da  Coordenação  de  Comunicação 
(Ascom/Reitoria), em Salvador-Ba

12. O (a) estudante selecionado (a) preencherá um Termo de Autorização de Uso da 
Imagem ou, caso seja menor, os pais ou responsáveis deverão preencher o mesmo.

13.  Dúvidas  quanto  à  Seleção  poderão  ser  enviadas  para  o  email: 
ascom@ifbaiano.edu.br 


