
 

EDITAL 

CONCURSO INFLUENCER UNIFAMETRO 

CONEXÃO UNIFAMETRO 2022 

Regulamento nº 1, de 05 de outubro de 2022 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO – UNIFAMETRO torna público aos interessados que estão 

abertas as inscrições para o 1º CONCURSO INFLUENCER UNIFAMETRO. 

1. Objetivo 

O concurso visa incentivar os estudantes da Unifametro a criarem conteúdo educacional 

para a rede social Tik Tok. O objetivo é integrar o conhecimento teórico/prático visto na 

programação de aulas dos cursos de graduação com o universo das mídias digitais. 

 

2. Inscrições 

2.1 Podem participar estudantes regularmente matriculados em qualquer curso de 

graduação da Unifametro. Além disso, precisam se inscrever na Conexão 2022; 

 

2.2 Para se inscrever no 1º CONCURSO INFLUENCER UNIFAMETRO, o participante deve 

postar um vídeo, de no máximo 1 (um) minuto, com a hashtag #InfluencerUnifametro 

e enviar o vídeo postado no formulário encontrado no link 

unifametro.edu.br/influencerunifametro. A inscrição será validada quando o 

formulário for preenchido, somente a postagem do vídeo não será válido; 

 

2.3 A gravação e os equipamentos utilizados são de responsabilidade de cada participante; 

  

2.4 Os estudantes podem se inscrever entre os dias 10 e 20 de outubro de 2022. 

 

 

3. Dinâmica do concurso 

3.1 A primeira fase do concurso consiste na produção de um vídeo de até 60 segundos, em 

que seja explorado algum tema/assunto presente no conteúdo programático de um dos 

cursos de graduação da Unifametro. O vídeo deverá ser postado no Tik Tok entre o dia 

10 e 20 de outubro de 2022; 

 

3.2. Os autores dos 10 vídeos com maiores números de curtidas até o dia 24 de outubro de 

2022, passam para a segunda fase do concurso, que consiste em uma avaliação de uma 



 

comissão julgadora, formada por professores e coordenadores dos cursos de Graduação 

da Unifametro, que vão avaliar o tema/assunto explorado no vídeo, além de 

especialistas em criação de conteúdo para redes sociais, que vão avaliar critérios como 

criatividade e edição. Após as considerações da comissão julgadora, serão selecionados 

3 (três) vídeos; 

 

3.3 O resultado será anunciado no dia 11 de novembro de 2022, como parte da 

programação da Conexão Unifametro 2022. 

 

 

4. Regras gerais 

4.1. Se o vídeo for postado fora do prazo de inscrição, não será considerado. Além da 

publicação do vídeo, a inscrição só será válida com o preenchimento do formulário. 

 

5. Critérios de avaliação 

6.1 A comissão julgadora será composta por um mínimo de 3 (três) avaliadores; 

6.2 A avaliação será feita mediante os critérios de: conteúdo, criatividade e edição; 

6.3 O resultado final será designado em função da soma dos resultados dos jurados. 

 

6. Certificação 

Todos os inscritos receberão certificado de participação no concurso. 

7. Premiação 

1º lugar: I câmera Instax 

 

8. Considerações finais 

 

8.1 A decisão do júri é incontestável. Quaisquer problemas e dúvidas que surgirem durante 

o concurso serão decididos pela organização da Conexão 2022. 
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