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I. APRESENTAÇÃO 

O prêmio votação popular trata-se de 

uma premiação opcional para os projetos 

finalista da II Mostra Científica e 

Tecnológica dos Jovens Pesquisadores do 

Estado do Pará – MOCITEC JOVEM e 

XXVII Feira de Ciências do Município de 

Abaetetuba. A votação popular surge com o 

objetivo de possibilitar aos projetos a 

interação com o publico virtual por meio de 

disponibilização do vídeo de seu projeto, 

onde, pessoas de diferentes locais e níveis de 

ensino poderão contribuir de forma direta e 

indireta com o aprimoramento e incentivo do 

projeto.  

II. INSCRIÇÃO/SUBMISSÃO 

O Prêmio Votação Popular dar-se-á 

através da mídia social YOUTUBE, 

portanto, os projetos finalistas que 

desejarem participar do prêmio precisarão 

gravar um vídeo. A inscrição deverá ser 

efetuada no site do evento até o dia 29 de 

agosto as 23h59min.  

III. O VÍDEO 

Em virtude do novo coronavírus, a 

comissão organizadora do evento 

recomenda que apenas um integrante da 

equipe possa estar fazendo a gravação do 

vídeo, afim de evitar aglomerações e riscos 

de contaminação, ou, que sejam feitas as 

gravações de forma separadas e 

posteriormente editadas em um único 

arquivo, possibilitando todos os expositores 

a participação no vídeo. 

O vídeo não poderá ultrapassar o tempo 

máximo de 7min. 

A utilização de música e imagens no 

vídeo é permitida, e a responsabilidade pelo 

uso de tais informações são única e 

exclusivamente dos pesquisadores do 

projeto.  

IV. DICAS PARA ELABORAÇÃO 

DO VÍDEO 
 

Inicie sua apresentação com as seguintes 

informações ao público: nome, cidade e 

estado, título do seu projeto, posteriormente 

apresente a questão problema e/ou objetivos 

e, qual o principal benefício que seu projeto 

proporciona para a sociedade. 

Exponha para o público visitante sobre a 

condução do projeto (metodologia), as 

hipóteses e os resultados obtidos. 

   Lembre-se de utilizar palavras 

acessíveis para que todos os visitantes 

possam entender e compreender os motivos 

e objetivos de sua pesquisa.  

 Quando um vídeo apresenta 

criatividade automaticamente ele atrai a 

atenção do telespectador/internauta.  

  

V. DA VOTAÇÃO À PREMIAÇÃO 

 

Os vídeos serão disponibilizados no 

canal de YOUTUBE “MOCITEC 

JOVEM/PA”, entre os dias 02 (início as 08h) 

a 04/09(23h59min), período este que será 

destinado a votação virtual dos projetos. 

Ganhará a premiação, o projeto que possuir 

maior número de likes e comentários no 

vídeo.  

O ganhador será anunciado na cerimônia 

de premiação do evento. 

Em caso de dúvidas, encaminhe para 

nosso e-mail e/ou redes sociais do evento 

(instagran, facebook e whatSApp). 
 

Atenciosamente,  
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