XXXV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e
Processamento de Sinais
03 a 06 de setembro de 2017 – São Pedro, SP

Festival de vídeo: Telecom Minuto
O Telecom Minuto é o Festival de Vídeo do SBrT’17 destinado à apresentação de vídeos de curta duração (até 3 min)
gerados por qualquer dispositivo ou técnica - imagens reais ou produzidas por meio de técnicas de computação gráfica
ou processamento de imagens.
Potenciais autores são convidados a submeter contribuições abrangendo uma ou mais das seguintes áreas:

•

História das Telecomunicações e Processamento de Sinais : depoimentos de professores e profissionais que viveram
as telecomunicações e/ou processamento de sinais em seus primórdios; equipamentos antigos e modernos,
comparações;

•

Educação em Telecomunicações e Processamento de Sinais: ideias e experiências de sucesso em educação em
engenharia; produção de material didático em Telecomunicações e o/ou Processamento de Sinais;

•

Mulheres e engenharia: como motivar maior participação das mulheres; experiências; relatos.

•

Telecomunicações e Processamento de Sinais como motores de inovações: apresentação, de uma maneira acessível
ao grande público, de exemplos de contribuições da Telecomunicações e/ou Processamento de Sinais para os
grandes avanços tecnológicos do século atual.

Instruções para submissão:
1) Publique seu vídeo para o YouTube;
2)
Envie as informações abaixo para o e-mail magic@g.unicamp.br (Prof.
Marco Antonio G. Carvalho)
- Nome do(s) autor(es);
- Afiliação universitária;
- Informações de contato (incluindo e-mail e endereço de correspondência);
- Título do vídeo;
- Link do vídeo.
Processo de seleção:
Os vídeos serão avaliados por uma comissão técnica do evento que
verificará o cumprimento das regras impostas pelo Festival, conforme
descrito acima. Os vídeos aprovados serão publicados na página do
facebook do SBrT 2017, onde os visitantes poderão votar. A partir dos
votos, os três vídeos com as maiores indicações serão selecionados, sendo
um deles escolhido pela comissão técnica para receber uma premiação
especial.
Disposições Gerais:
Os vencedores do Concurso autorizam, automaticamente, a Sociedade
Brasileira de Telecomunicações e a FT/UNICAMP, sem ônus, a editar,
publicar, reproduzir e divulgar, por meio de jornais, revistas, livros, televisão,
rádio, internet e vídeo (ou outro recurso multimídia), suas imagens e vozes e
o conteúdo dos trabalhos premiados, total ou parcialmente.
Os casos e fatos omissos serão dirimidos pela Coordenação do Festival e
pelo Comitê Organizador do SBrT’17.

Premiação:
Os 03 vídeos classificados receberão um
Certificado da Organização do Evento.
Um dos vídeos será selecionado para
receber uma premiação especial,
consistindo de 02 convites para o Jantar
de Confraternização, além de 02 livros
clássicos da área de telecomunicações.
A entrega dos prêmios, para as três
primeiras equipes, será realizada
durante o Jantar de confraternização do
Evento.
Datas importantes:
Último dia de submissão: 15 Agosto de
2017;
Período de votação on-line: 20 de
Agosto a 1 de Setembro de 2017 (no
facebook do SBrT’17*);
Divulgação
dos
três
vídeos
selecionados: 2 de Setembro de 2017
(no facebook do SBrT’17);
* A votação será realizada através do
botão CURTIR. Os três vídeos mais
curtidos serão selecionados para a fase
final.

Mais Informações: http://www.sbrt.org.br/sbrt2017/competicao.html

