
EDITAL CONCURSO NACIONAL “O QUE É GEOFÍSICA?” 2023

1. APRESENTAÇÃO
1.1. A Sociedade Brasileira de Geofísica (SBGf), com sede no endereço Avenida Rio Branco, 156,

sala: 2509, CEP: 20040-003 - Centro - Rio de Janeiro - Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
14.644.934/0001-70, convida todos os interessados a participarem do CONCURSO
NACIONAL “O QUE É GEOFÍSICA?”.

1.2. Este concurso tem como objetivo a seleção de vídeos sobre o tema “O que é Geofísica” para
divulgação nas mídias sociais da Sociedade Brasileira de Geofísica (SBGf) doravante
denominada organizadores.

 

2. DO REGULAMENTO 
2.1. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o Concurso suspenso ou cancelado, sem

aviso prévio aos Participantes, por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que
esteja fora do controle dos Organizadores ou da Comissão Julgadora que comprometa a
realização do Concurso de forma a impedir ou modificar substancialmente a sua condução
como originalmente planejado. Nesses casos, não será devido qualquer tipo de indenização,
por parte dos Organizadores, da Comissão Julgadora ou da SBGf, a qualquer um dos
Participantes. 

2.2. O esclarecimento de qualquer dúvida, divergência ou situação não prevista neste
Regulamento, bem como a apuração dos Participantes Selecionados e o Vencedor do
CONCURSO NACIONAL “O QUE É GEOFÍSICA?” será definido de forma soberana e
irrecorrível pela Comissão Julgadora do Concurso e Organizadores do Concurso. 

2.3. O presente Regulamento torna-se o único documento vigente entre as partes (Organizadores
e Participantes). 

3. PARTICIPANTES 
3.1. Poderá se inscrever no CONCURSO NACIONAL “O QUE É GEOFÍSICA?” qualquer equipe

composta pôr no mínimo1 (um) e no máximo 6 (seis) sócios adimplentes da SBGf doravante
denominados participante.

3.2. Cada participante poderá apresentar somente uma única inscrição neste Concurso com um
único trabalho audiovisual.

3.3. Os Participantes serão automaticamente desqualificados do Concurso em caso de suspeita de
qualquer irregularidade em sua participação observados pelos Organizadores ou Comissão
Julgadora, não cabendo recurso em nenhum momento. 

3.4. O Participante assume plena e exclusiva responsabilidade pelo trabalho audiovisual inscrito e
seu local de divulgação, por sua titularidade, originalidade e palavras nele escritas e/ou faladas
e/ou imagens, incluindo, sem limitação, responsabilidade por eventuais violações à intimidade,
privacidade, honra e imagem de qualquer pessoa, a deveres de segredo, à propriedade
industrial, direito autoral e/ou a quaisquer outros bens juridicamente protegidos, eximindo os
Organizadores, a Comissão Julgadora e a SBGf de qualquer responsabilidade relacionada ao
trabalho audiovisual apresentado no CONCURSO NACIONAL “O QUE É GEOFÍSICA?”. 



3.5. O Participante e a instituição representada reconhecem e aceitam expressamente que os
Organizadores, a Comissão Julgadora e a SBGf não poderão ser responsabilizados por todo e
qualquer tipo de dano ou prejuízo oriundo da sua participação neste Concurso ou da sua
eventual aceitação do Prêmio. 

4. INSCRIÇÕES 
4.1. As inscrições para o Concurso serão gratuitas e realizadas no site da SBGf, na página do

CONCURSO NACIONAL “O QUE É GEOFÍSICA?”. 
4.2. A inscrição será realizada no site da SBGf na página do Concurso

(https://sbgf.org.br/concurso);
4.3. No ato da inscrição, o Participante deverá fornecer:

4.3.1. Os dados pessoais de todos os integrantes da equipe por meio do preenchimento do
formulário na página do concurso indicada no item 4.2;

4.3.2. O vídeo sobre o tema do concurso “O QUE É GEOFÍSICA” com até dois minutos de
duração.

4.4. Ao se inscrever no concurso o participante aceita plena e irrestritamente este Regulamento.
4.5. Após a inscrição o participante receberá um e-mail confirmando o recebimento do material,

caso não receba este e-mail entre em contato pelo e-mail: sbgf@sbgf.org.br
4.6. Calendário:
Data Atividade
30/janeiro a 16/abril/2023 Inscrição no concurso pelo participante
Até 21/abril/2023 Confirmação de recebimento das Inscrições pela SBGf por e-mail
Até 2/maio/2023 Prazo para desistência de continuar no pleito
Até 14/maio/2023 Análise e julgamento dos vídeos pela comissão julgadora

23 a 30/maio/2023 Votação aberta dos vídeos finalistas nas redes sociais da SBGf do
melhor vídeo

31/maio/2023 Divulgação do vencedor

5. AVALIAÇÃO E RESULTADO 
5.1. As propostas serão validadas na sua inscrição pelos Organizadores do Concurso após

verificação de dados e trabalho audiovisual de até dois minutos. 
5.1.1. Cada inscrição será validada pelos Organizadores por meio de mensagem “Inscrição

institucional validada” enviada em até 72 horas ao e-mail institucional registrado no ato da
inscrição pelo participante. 

5.1.2. As propostas inscritas e validadas serão avaliadas pela Comissão Julgadora a ser
indicada pela diretoria da SBGf que considerarão os critérios: (a) conteúdo técnico sobre
geofísica; (b) contextualização do conteúdo; (c) qualidade de áudio; (d) qualidade visual; e
(e) qualidade das legendas em português;

5.1.3. Será dado um bônus de 0,5 (meio ponto) à nota final caso seja apresentado no vídeo
uma janela simultânea em linguagem de libras.

5.1.4. Cada item avaliado e descrito no item 5.1.2 receberá nota de 0 a 10.

https://sbgf.org.br/concurso


5.2. Presença de informações técnicas e conceituais incorretas acarretará na desclassificação
automática, sem qualquer possibilidade de recurso por parte do Participante. 

5.3. A Comissão Julgadora selecionará os trabalhos finalistas, com média final acima de sete. As
notas não serão divulgadas. 

5.4. Entre os trabalhos finalistas, o trabalho audiovisual vencedor será aquele com maior número
de curtidas nas redes sociais da SBGf, a saber: facebook, Instagram e LinkedIn. 

5.5. Em caso de empate, a comissão julgadora escolherá o trabalho com melhor conteúdo, como
trabalho vencedor.

5.6. Não será admitido recurso ao resultado divulgado pela Comissão Julgadora e Organizadores,
uma vez que este resultado terá caráter final e inapelável. 

6. PREMIAÇÃO 
6.1. PRÊMIO

6.1.1. O prêmio consistirá em um livro editado e publicado pela SBGf a escolha do vencedor
desde que disponível no acervo da sociedade e uma inscrição gratuita para o 18th
International Congress of the Brazilian Geophysical Society & Expogef (as despesas com
transporte e hospedagem não estão incluídas no prêmio) para cada integrante da equipe
participante. 

6.1.2. O prêmio é pessoal e intransferível.
6.2. ENTREGA DO PRÊMIO 

6.2.1. Para recebimento do prêmio, obrigatoriamente, o contemplado deverá informar no ato
da inscrição inicial no CONCURSO NACIONAL “O QUE É GEOFÍSICA?” e confirmar os
seguintes dados de cada membro da equipe Participante: nome completo, endereço
completo, telefone com DDD e e-mail. 

6.2.2. Em momento algum os Organizadores poderão ser responsabilizados por cadastros
perdidos, atrasados, enviados erroneamente, incompletos, incorretos, inválidos ou
imprecisos que impossibilitem a identificação do Participante ou a entrega do prêmio. 

6.2.3. O anúncio do vídeo vencedor será no dia 31 de maio de 2023, em live realizada pelos
Organizadores em comemoração ao Dia do Geofísico, e transmitida pelas redes sociais e
canal do Youtube da SBGf.

6.2.4. A partir do momento da entrega do prêmio, os Organizadores não serão
responsabilizados pela utilização do prêmio por parte do Participante assim como pelo
não uso, seja qual for o motivo ou até mesmo no caso que esse ou outro se negue a
recebê-lo.

7. CESSÃO DE DIREITO E USO 
7.1. Todos os Participantes darão a cessão de direito e uso aos Organizadores e a SBGf de utilizar

seus nomes, imagens, falas, logomarca e conteúdo inscrito dos seus trabalhos audiovisuais,
para divulgação, difusão e publicação impressa e/ou digital como Internet, cabo difusão e
radiodifusão com base no CONCURSO NACIONAL “O QUE É GEOFÍSICA?”. 

7.2. Por se tratar de um ato de autorização definitiva no ato da Inscrição, não há qualquer espécie
de limitação a essa autorização, podendo os Organizadores e a SBGf utilizar os seus nomes,
imagens, logomarca e conteúdo dos seus trabalhos audiovisuais em território nacional ou
estrangeiro, em qualquer idioma e em qualquer evento, sempre ao seu critério. 



7.3. Todos os Participantes do CONCURSO NACIONAL “O QUE É GEOFÍSICA?” autorizam que a
SBGf compartilhe com seus parceiros nacionais e internacionais, os dados e todo conteúdo
audiovisual e digital cedido pelos Participantes, sempre a critério dos Organizadores e/ou da
SBGf. 

7.4. Para que ocorra a entrega do prêmio, o vencedor deverá assinar um termo de cessão de
direitos e responsabilidades com os Organizadores e a SBGf firmando as condições para o
recebimento do prêmio. 

7.5. Caso o Participante inscrito não concorde com qualquer das disposições deste Regulamento
ou não queira mais participar do concurso, poderá desistir de sua participação, até dia 2 de
maio de 2023, enviando um e-mail para os Organizadores, informando os dados da inscrição e
solicitando o cancelamento da sua participação no concurso. 

7.6. A participação no Concurso, sem que o Participante desista nos termos do item anterior,
implicará na aceitação total e irrestrita de todos os itens deste Regulamento. 

7.7. Fica, desde já, eleito o foro de escolha dos Organizadores na Cidade do Rio de Janeiro para
quaisquer questões referentes ao Regulamento e ao Concurso. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1. A participação no Concurso é voluntária e implicará na aceitação total e irrestrita de todos os

itens deste Regulamento. 
8.2. Não terão validade as inscrições e participações que não preencherem as condições do

Regulamento. 
8.3. Os trabalhos selecionados e o trabalho audiovisual contemplado como vencedor cederão

gratuitamente aos Organizadores os direitos de uso de seu nome, imagem e/ou som, por um
período indeterminado, sem que isso lhes implique qualquer tipo de ônus ou despesas ou
custas, para divulgação ou difusão do Concurso e seus resultados no âmbito nacional e
internacional. 

8.4. Os Organizadores e a Comissão Julgadora não serão responsáveis por todo e qualquer
problema, falha ou mal funcionamento técnico, de qualquer tipo, em redes de computadores,
servidores ou provedores, equipamentos de computadores, celulares, tablets, hardware ou
software, ou erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações ou transmissões para o
correto processamento de inscrições, incluindo, mas não se limitando, à transmissão imprecisa
de cadastros, em razão de problemas técnicos, congestionamento na Internet, vírus, falha de
programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers). 

8.5. As instituições inscritas com os trabalhos serão responsáveis pela autenticidade dos dados
fornecidos pelos respectivos representantes. 

8.6. Os Organizadores não se responsabilizam pela autenticidade dos dados fornecidos pelos
Participantes, sendo certo que os trabalhos inscritos serão imediatamente desclassificados
caso informarem dados incorretos ou imprecisos ou falsos no momento da inscrição. 

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2023.

Roberta Mary Vidotti
Presidente

Sociedade Brasileira de Geofísica


