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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

COMITÊ INTERNO DE BOLSAS – CIBEX 

CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº04/2020 
 

 

 

CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 04/2020 PARA SUBMISSÃO DE VÍDEOS DA 14ª 

JORNADA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - Extensão Universitária – desafios e 
possibilidades  

 

A Pró-Reitoria de Extensão - PROEX, juntamente com o Comitê Interno de Bolsas de 

Extensão - CIBEX torna pública a Chamada Pública Simplificada nº 04/2020 para 

submissão de vídeos que serão publicados na 14ª Jornada de Extensão da UEFS - 

Extensão Universitária – desafios e possibilidades, no período de 20 a 23 de outubro de 

2020. 

CRONOGRAMA  

ENVIO DO VÍDEO 25/09 a 08/10/2020 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL  15/10 

RECURSOS SOBRE O RESULTADO  16/10 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO  17/10 

  

Todos os bolsistas/voluntários de extensão deverão fazer a sua inscrição na 14ª. Jornada 

de Extensão – 2020 através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-

pPxTJzLhlcNpZehjAo279L5SfQhIzk2bPU6eoDS4XjhrPw/viewform?usp=sf_link. Após 

realizada a inscrição enviar um VÍDEO POSTER que será disponibilizado na página da 14ª 

Jornada de Extensão da UEFS - Extensão Universitária – desafios e possibilidades, a fim de 

socializar as experiências desenvolvidas no seu respectivo plano de trabalho.  (Instruções 

no Anexo 1). 

No vídeo poster é obrigatório constar a logomarca da UEFS e da PROEX, disponível na 

página da UEFS. 
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 Orientações para elaboração de vídeos:
 
 
   
1.  Gravar vídeo de até 4 minutos;

2.  Se a gravação for feita no 

3.  Atentar para a iluminação, posicionando a fonte de luz à sua frente, ajustando para 

evitar sombras no rosto; evite fontes de luz ao fundo.

4.  Quanto ao áudio, se possível gravar 

5.  Evite usar o microfone do notebook

6.  Escolha um local, calmo, iluminado e silencioso. 

na sala onde está gravando;

7.  Evite música de fundo, sons de estradas, sons de outras salas;

8. Antes de iniciar a gravação d

computador, cancele o toque para evitar chamadas durante a gravação

09. Com relação ao cenário de fundo, procurar uma parede de cor branca, de preferência;

10. Evite gravar de costas para uma janela, pois a luz externa pode ofusca

imagem; 

11. Após gravação, enviar o vídeo

utilizando o we transfer (https://wetransfer.com/). 
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Anexo 1 – 
 

Orientações para elaboração de vídeos: 

Gravar vídeo de até 4 minutos; 

feita no celular, posicione o aparelho na horizontal; 

Atentar para a iluminação, posicionando a fonte de luz à sua frente, ajustando para 

evite fontes de luz ao fundo. 

Quanto ao áudio, se possível gravar usando um microfone; 

o microfone do notebook, a qualidade é muito variável; 

Escolha um local, calmo, iluminado e silencioso. Tente evitar qualquer distração sonora 

na sala onde está gravando; 

Evite música de fundo, sons de estradas, sons de outras salas; 

Antes de iniciar a gravação desligue o som de notificações em seu telefone e 

, cancele o toque para evitar chamadas durante a gravação; 

Com relação ao cenário de fundo, procurar uma parede de cor branca, de preferência;

Evite gravar de costas para uma janela, pois a luz externa pode ofusca

Após gravação, enviar o vídeo, para o e-mail jornadadeextensaouefs@gmail.com

utilizando o we transfer (https://wetransfer.com/).  
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celular, posicione o aparelho na horizontal;  

Atentar para a iluminação, posicionando a fonte de luz à sua frente, ajustando para 

Tente evitar qualquer distração sonora 

cações em seu telefone e 

Com relação ao cenário de fundo, procurar uma parede de cor branca, de preferência; 

Evite gravar de costas para uma janela, pois a luz externa pode ofuscar/escurecer a 

jornadadeextensaouefs@gmail.com , 


