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CONCURSO CULTURAL “O ANO INTERNACIONAL DA ENFERMAGEM 

DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: TEMPOS DE VALORIZAÇÃO 

PROFISSIONAL”  

 

A Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (EE/UFMG) 

convida a comunidade acadêmica para participar do Concurso Cultural como parte das 

comemorações 81ª Semana Brasileira de Enfermagem (SBEn), promovida pela 

Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn Nacional), que, neste ano, tem como tema 

nacional: “Qualidade em Enfermagem e Saúde na Defesa do SUS”. No plano global, em 

2020, comemora-se o bicentenário de Florence Nightingale e com a indicação da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) como o “Ano Internacional dos profissionais da 

Enfermagem e Obstetrícia.  

 

I – DA FINALIDADE  

  

Art.1. A finalidade do Concurso cultural é destacar trabalhos artísticos que representem 

o tema o Ano Internacional dos profissionais da Enfermagem e Obstetrícia, como forma 

de promover a valorização da profissão em tempos de pandemia da COVID-19.  

  

II – DAS CATEGORIAS 

 

Art.2. O concurso será organizado em três categorias, nas quais poderão ser 

apresentados os seguintes trabalhos que retratem o tema do concurso e sejam de autoria 

própria dos concorrentes.  

 

I – Categoria Literatura: produção de textos tais como poema, crônica, poesia e conto.  

II – Categoria Imagem:  fotografias, desenhos ou vídeos.  

III- Categoria Científica: pitch dos resultados de pesquisa científica e atividades de 

extensão.  

 

Parágrafo único. Será concedido o prêmio para as três categorias individualmente, como 

disposto no título VIII – DA PREMIAÇÃO. 

 

 

 III – DA PARTICIPAÇÃO  

 

 Art.3. A participação ficará restrita à comunidade da Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal de Minas Gerais, entre docentes, discentes e funcionários. 

 

Art.4. O participante poderá concorrer somente com um trabalho em cada categoria.  

 

 

IV – DA INSCRIÇÃO 
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Art.5. Os concorrentes deverão inscrever-se nas categorias citadas no artigo 2°,  

mediante a entrega do trabalho em meio digital, de acordo com o constante no título V-

DOS TRABALHOS INSCRITOS. 

  

Art.6. As inscrições serão gratuitas e realizadas via formulário que poderá ser acessado 

no link https://forms.gle/zxkV9R28uitszG9P9  , no período de 13 a 31 de maio. 

 

Art.7.  No ato da inscrição, o candidato deverá preencher todos os itens requisitados e 

anexar o trabalho.  

 

Art.8. Será considerado inscrito o trabalho cujo autor tenha recebido o comprovante  

de inscrição.  

  

Art.9.  O ato de inscrição implica concordância e aceitação, por parte do candidato,  

de todas as cláusulas e condições do presente edital.  

  

Art.10. As inscrições que não atenderem ao disposto neste edital serão recusadas.  

  

V – DOS TRABALHOS INSCRITOS 

 

Art.11- Considerando o disposto no artigo 2°, os trabalhos inscritos deverão atender  

às formatações para post no Instagram, podendo ser editados em um programa da 

preferência do concorrente, conforme orientações abaixo: 

 

Formatação: post para Instagram (foto ou vídeo) 

- Formato quadrado: o tamanho de mídia máximo para esse tipo de post é de 1080px X 

1080px (proporção de 1:1) 

- Formato horizontal: tamanho de mídia máximo 1080px X 566px (proporção de 16:9) 

- Formato vertical: tamanho de mídia máximo 1080 x 1350px. 

- Tamanho máximo do arquivo 100MB 

- Salvar o documento com o título da publicação 

 

Art.12. Os vídeos deverão ter duração máxima de 3 minutos e serem enviados em 

formato mp4, seguindo as recomendações das dimensões previstas no Art.11.  

 

Art.13. Os textos, as fotos e os desenhos deverão ser enviados em formato png, 

seguindo as recomendações das dimensões previstas no Art.12.  

 

Parágrafo único. Os textos poderão atingir até 3 abas de um post do Instagram, 

atentando para a legibilidade do tamanho da fonte. Os tamanhos não serão definidos  

 

 

https://forms.gle/zxkV9R28uitszG9P9
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pela comissão, considerando que poderão ser usados diferentes programas para edição, 

sendo de responsabilidade do concorrente a qualidade do material produzido.  

 

Art.14. O pitch elaborado para a categoria científica refere-se a um vídeo que deverá ter 

duração máxima de 3 min, enviado no formato mp4, com apresentação direta e curta, 

pelo participante principal, com o objetivo de transmitir a relevância e os principais 

resultados da pesquisa ou da atividade de extensão em questão.  

 

Art.15. É obrigatória uma breve descrição do trabalho (até 200 palavras) no formulário 

de inscrição, independentemente da categoria. Na categoria científica, deverá constar o 

nome do projeto e as agências de fomento envolvidas, quando for o caso, e o nome do 

professor orientador.  

 

Art.16.  O nome dos autores e outros dados relevantes serão publicados na descrição da 

postagem. 

 

Art.17. A inobservância dos critérios descritos acima acarretará a desclassificação do 

concorrente. 

 

Art.18. Os trabalhos poderão ser realizados individualmente ou em grupos, no máximo 

com a participação de 07 (sete) integrantes.  

  

Art.19. Sobre Direitos Autorais: 

 

I - Os direitos de uso relativos às obras encaminhadas serão cedidos à Escola de 

Enfermagem da UFMG por prazo indeterminado, sem que seja devido ao participante 

qualquer remuneração ou compensação, podendo ser utilizadas e divulgadas pela Escola 

de Enfermagem da UFMG, na íntegra ou em trechos, em qualquer mídia, 

independentemente de nova autorização, desde que citado o(s) nome(s) do(s) autor(es). 

II - É de inteira responsabilidade dos autores as questões inerentes ao direito autoral e 

de imagem de terceiros envolvidos na elaboração e veiculação dos materiais. 

  

VI – DA APRESENTAÇÃO 

 

Art.20. Os trabalhos serão publicados no feed do Instagram da Escola de Enfermagem 

da Universidade Federal de Minas Gerais, perfil @eeufmg, pelo responsável pelo perfil 

no período de 01 a 15 de julho de 2020.  

 

Art.21. Os participantes podem repostar em seus perfis individuais e divulgar as 

publicações. 

 

 

VII – DO JULGAMENTO  
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Art.22. A seleção dos trabalhos para publicação e a escolha dos trabalhos vencedores 

serão realizadas pelo Comitê Julgador, especialmente composto e designado para tal 

finalidade. 

 

Art.23.  O Comitê Julgador será composto por oito membros convidados e coordenado 

pela Comissão Organizadora das atividades de comemoração do Bicentenário de 

Florence Nightingale – Campanha Nursing Now da Escola de Enfermagem da UFMG, 

da seguinte forma:  

3 professores aposentados de cada departamento 

2 membros externos 

1 representante do Centro de Comunicação da UFMG - CEDECOM 

1 funcionário 

1 ex-aluno  

 

 Art.24 - O Comitê Julgador observará os seguintes critérios de proporção na seleção 

dos trabalhos, sendo a pontuação máxima de 100 pontos: 

 

Conteúdo adequado ao tema proposto 30% 

Coerência na construção do material 25% 

Criatividade 20% 

Edição 15% 

Qualidade da Imagem ou vídeo 10% 

 

 Art.25. O Comitê Julgador terá até o dia 30 de junho de 2020 para o julgamento e a 

divulgação dos resultados. 

  

Art.26. Após a realização do concurso, será dada destinação aos trabalhos inscritos, 

conforme a conveniência da Comissão Organizadora das atividades de comemoração do 

Bicentenário de Florence Nightingale – Campanha Nursing Now da Escola de 

Enfermagem da UFMG. 

 

VIII – DA PREMIAÇÃO  

  

Art.27. Em cada uma das modalidades estabelecidas no artigo 2°, serão premiados os  

trabalhos classificados em primeiro, segundo e terceiro lugares. 

 

Art.28. A classificação dos trabalhos premiados será mediante o somatório dos pontos 

obtidos na seleção adicionados à quantidade de curtidas no post do perfil @eeufmg, 

sendo 1 ponto a cada 20 curtidas. 

  

Art.29. A premiação consiste:  
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1º Lugar 

Certificado 

Livro 

Publicação no boletim histórico Covid-19 da EE/UFMG 

 

2º e 3º. Lugar 

Certificado  

Livro 

 

Parágrafo único.  Aos demais selecionados será enviado certificado de participação. 

 

Art.30. É vedada a acumulação de livros em caso de vitória em mais de uma categoria, 

sendo esta premiação dividida entre os segundos lugares de cada categoria.  

 

Art.31. A entrega da premiação será realizada via correio.  

 

Art.32. Os vencedores serão anunciados ao vivo pelo Instagram da Escola de 

Enfermagem da UFMG @eeufmg no dia 20 de julho, às 19 horas.  

  

IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

Art.33. Os casos não previstos neste edital serão dirigidos à Comissão Organizadora das 

atividades de comemoração do Bicentenário de Florence Nightingale – Campanha 

Nursing Now da Escola de Enfermagem da UFMG, cujas decisões são irrevogáveis e 

irrecorríveis.  

 

Art.34. Em caso de dúvidas entre em contato no e-mail 

enfermagem200ufmg@gmail.com  

 

 

Belo Horizonte, 12 de maio de 2020. 

 

 

 

 

Profa. Sônia Maria Soares 

Diretoria da Escola de Enfermagem UFMG 

Presidente da Comissão Organizadora das atividades de comemoração do Bicentenário 

de Florence Nightingale 
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