
 

    FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA 

 

FESTIVAL DE PODCASTS PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  

 

REGULAMENTO 

 

 

1 DENOMINAÇÃO 

 

A Mostra de Trabalhos de Iniciação Científica da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental, Mostratec Júnior 2020, é um evento integrado à Mostratec, organizado pela 
Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha. Em 2020, acontece edição virtual 
do evento, sendo o FESTIVAL DE PODCASTS PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, parte 
integrante de sua programação.  

 

2 PROPOSTA 

 

O Festival de Podcasts para Divulgação Científica da Mostratec Júnior tem como objetivo 
contribuir para o desenvolvimento sustentável como forma de melhorar o mundo, por meio da 
divulgação de iniciativas científicas em escolas de educação básica, a fim de construir um futuro 
inclusivo, resiliente e sustentável para todas as pessoas e todo o planeta. Para tanto, propõe a 
criação de podcast com base nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, 
que fazem parte da AGENDA 2030. A partir do uso de ferramentas tecnológicas acessíveis 
aos(as) estudantes e professores(as), a Mostratec Júnior incentiva a criação de produtos culturais 
no formato audiovisual que possam promover a divulgação científica em tempos de pandemia. 

 

3 PARTICIPAÇÃO  

 

3.1 DOS CRITÉRIOS  

Para participar do FESTIVAL, os podcasts devem respeitar os seguintes critérios:  

3.1.1 Observar o tempo de duração de, no máximo, 5 minutos.  
3.1.2 Produzir individualmente ou em equipe de até 4 (quatro) participantes, com a orientação de, 
no mínimo, um(a) professor(a), que conta como 1 (um) participante. Cada equipe poderá 
inscrever apenas 1 (um) PODCAST por categoria, que deverá ser inédito. 
3.1.3 Evidenciar a qualidade técnica de áudio (sem ruídos externos), boa dicção, linguagem clara, 
objetiva, direta e acessível ao público geral. 
3.1.4 Apresentar articulação com um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da 
ONU para a AGENDA 2030 (disponível em 
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/cartilha-de-perguntas-e-respostas-dos-
ods.html>).  

https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/cartilha-de-perguntas-e-respostas-dos-ods.html
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/cartilha-de-perguntas-e-respostas-dos-ods.html


3.1.5 Estar em formato mp4, na resolução de melhor qualidade. Não serão aceitos links para 
plataformas de armazenamento digitais. 
3.1.6 Ter uma súmula explicativa (um parágrafo) sobre o conteúdo do material submetido, 
também em linguagem adequada e acessível ao público geral. 
3.1.7 Respeitar os cuidados éticos necessários, não promovendo preconceito de nenhuma 
espécie, nem exposição de pessoas, grupos, partidos ou instituições.  
3.1.8 Gravar preferencialmente em casa, com seu celular e/ou computador, respeitando as 
orientações de distanciamento social para prevenção da Covid-19. 
3.1.9 Ser inédito. O podcast não poderá ser publicado em outros locais (particulares ou 
institucionais), antes da publicação oficial nos sites da Mostratec Júnior e da Revista Linguarudo.  
3.1.10 Observar os direitos autorais da trilha sonora. De preferência, utilizar as disponíveis no 
aplicativo de gravação do podcast. 
 

3.2 DA INSCRIÇÃO  

A inscrição deverá ser feita de 01 a 29 de outubro de 2020, pelo e-mail: 
podcastmj@liberato.com.br, com a seguinte identificação no corpo do e-mail: TEMA, 
CATEGORIA, TÍTULO DO PODCAST, SÚMULA EXPLICATIVA, PROFESSOR RESPONSÁVEL 
E ESTUDANTES ENVOLVIDOS; mediante envio do arquivo de podcast, em formato mp4, e dos 
documentos obrigatórios. 
 
 
3.3 DA FORMAÇÃO  

A Mostratec Júnior, em parceria com a Revista Linguarudo, o PPG em Linguística Aplicada da 
Unisinos e o Projeto Ler...Literatura e Ciência (Grupo Sinos/Faccat/Unisinos), oferecerá oficina 
virtual gratuita sobre “A divulgação científica em podcasts: como fazer? Roteiro e passo a 
passo para a criação de podcasts”. A participação na formação NÃO é pré-requisito para 
inscrição no concurso.  
 

3.3.1 FORMAÇÃO/OFICINA:  

O link para inscrição na formação será divulgado nas redes sociais da Mostratec Júnior, e o 
encontro será realizado na seguinte data e horário: 
 
Data: 28 de setembro de 2020 

Horário: 19h até 20h 

Plataforma: Google Meet 

 

3. 4 DOS DOCUMENTOS  

A inscrição do podcast só se efetivará mediante envio do arquivo no formato mp4, juntamente 
com os documentos abaixo especificados (devidamente preenchidos e assinados).  
O download dos documentos necessários pode ser feito no site www.mostratec.com.br. 
 

3.4.1 DOCUMENTOS:  

a) Ficha Técnica e Súmula explicativa (um parágrafo com no máximo 300 caracteres). 

b) Declaração de Responsável pelo podcast. 

c) Autorização do Uso de Imagem e Autorais de cada participante. 

d) Autorização do Uso de Música (Direitos Autorais).  

  



3.5 CATEGORIAS  

CATEGORIA 1: Estudantes da Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental.  

CATEGORIA 2: Professor(a) da Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental.  

Se necessário, os podcasts serão subdivididos em subcategorias para seleção dos destaques.   

 

3.6 TEMA 

O Festival de Podcasts para Divulgação Científica da Mostratec Júnior deseja contribuir para o 
desenvolvimento sustentável como forma de melhorar o mundo, por meio da divulgação de 
iniciativas científicas em escolas de educação básica, a fim de construir um futuro inclusivo, 
resiliente e sustentável para todas as pessoas e todo o planeta. Para criar o roteiro do podcast, é 
preciso relacionar com um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, 
que fazem parte da AGENDA 2030.  
 
 

 
Fonte: https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-goals.html 

 

4 DA DIVULGAÇÃO  

 
Todos os podcasts inscritos comporão acervo da Mostratec Júnior Virtual, podendo ser utilizados 
para divulgação no canal do Youtube da Mostratec Júnior, sites ou redes sociais vinculadas à 
Mostra. Também poderão ser divulgados pelos parceiros: Revista Linguarudo, PPG de Linguística 
Aplicada da Unisinos e Projeto Ler...Literatura e Ciência (Grupo Sinos/Faccat/Unisinos). 
 

5 DA SELEÇÃO  

 

Serão selecionados 10 podcasts destaques, considerando os seguintes critérios: 
 

5.1 CRITÉRIOS 

A seleção dos podcasts destaques será feita pela Comissão Organizadora da Mostratec Júnior e, 
se necessário, por convidados das áreas da Educação e Jornalismo, baseada nos aspectos 
abaixo:  
 

a) Pertinência do podcast com relação à proposta do festival: divulgação científica na relação com 
os 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável (ODS).  

b) Criatividade do roteiro. 

c) Qualidade técnica de áudio, boa dicção, linguagem clara, objetiva, direta e acessível ao público 
geral (não especializado). 

c) Experimentação de uso de técnicas de edição e montagem. 

https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-goals.html


d) Respeito aos cuidados éticos e autorais necessários. 

 

5.2 RESULTADO 

A divulgação dos podcasts destaques será no evento virtual da Mostratec Júnior, de 09 a 11 de 
dezembro de 2020. O resultado do concurso também será publicado nos sites da Mostratec 
Júnior e da Revista Linguarudo. 
 

6 DA PREMIAÇÃO  

 

Os podcasts selecionados como destaque receberão certificado de premiação.  
Todos os podcasts inscritos receberão certificado de participação na Mostratec Júnior 

Virtual. 
Durante período estipulado pela organização e divulgado nas redes sociais da Mostratec 

Júnior, a comunidade poderá escolher o PODCAST DESTAQUE POPULAR.  
Podem ocorrer premiações oferecidas por instituições parceiras e apoiadores, com 

critérios estabelecidos por eles ou pela Comissão Organizadora. 
 

7 DAS PENALIDADES 

 

A Comissão Organizadora reserva-se no direito de não aceitar a participação de podcasts 
que apresentarem algum tipo de característica de plágio (cópia de conteúdo sem autorização de 
seus titulares e/ou modelo pronto). Serão desclassificados podcasts com plágio e os que não 
observarem as normas estabelecidas neste Regulamento. 

 

 

8 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 A Mostratec Júnior divulgará os podcasts, nomes e imagens dos participantes deste 
evento, sem direito indenizatório a qualquer dos envolvidos, seja a que título for. É da 
responsabilidade exclusiva dos professores dos estudantes com produções inscritas a 
observância e regularização de toda e qualquer questão relativa aos direitos autorais envolvidos 
na produção inscrita no concurso.  

O encaminhamento do podcast e documentos obrigatórios representam, da parte dos 
participantes, a concordância e o aceite de todas as normas contidas neste Regulamento. 

Casos especiais e/ou omissos neste Regulamento serão avaliados e dirimidos pela 
Comissão Organizadora. 

 

 

 

Novo Hamburgo, setembro de 2020. 

 

Comissão Organizadora da Mostratec Júnior 2020. 

 


