
 
 
 

 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO, INOVAÇÃO E 

INTERNACIONALIZAÇÃO (COPPEXI) 

EDITAL N°. 001/2022/COPPEXI 

 

CHAMADA COPPEXI PARA SELEÇÃO DE PROPOSTA DE PODCAST DE 

MEDICINA DA FAMEG 

 

 

A Faculdade de Medicina de Garanhuns - FAMEG, por intermédio da Coordenação de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização (doravante COPPEXI) e da 

Coordenação do Curso de Medicina, torna público o presente Edital para seleção de Proposta para 

Podcast de Medicina da FAMEG, nos termos aqui estabelecidos.  

 

A - DA NATUREZA DO CONCURSO 

 

Art. 1º - O presente edital visa selecionar a melhor Proposta de Podcast de Medicina para a 

FAMEG, tendo como objetivos específicos a) integrar o ensino, a pesquisa e a extensão e b) 

contribuir com a formação de profissionais humanos, críticos, reflexivos, inovadores e 

tecnológicos, que consistem em habilidades e competências exigidas no mundo atual. 

 

B – DA PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 2° - Participarão da presente Chamada os (as) alunos (as) regularmente matriculados na 

Disciplina Eletiva Comunicação Humana; 

 

 § 1° - Alunos (as) não matriculados (as) na Disciplina Eletiva Comunicação Humana poderão 

participar, desde que em parceria com alunos (as) regulamente nela matriculados (as). 

 

 § 2° - A participação dar-se-á em equipes de, no mínimo, 6 e, no máximo, 10 membros.  

 

C – DA INSCRIÇÃO 

 

Art. 3° - A inscrição ocorrerá exclusivamente via formulário 

(https://forms.gle/ojWvkNmWw2bUSH4A7), até o dia 22/03, às 23h59min. 

 

Parágrafo único: Cada equipe poderá inscrever apenas uma única proposta. 

 

D – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 

Art. 4° – Os projetos de PodCast serão avaliados por uma comissão avaliadora, que observará os 

seguintes itens: 

- Aderência da proposta ao tema proposto: “Fronteiras do conhecimento em medicina, 

desenvolvimento, Estado e sociedade”. 

https://forms.gle/ojWvkNmWw2bUSH4A7


 
 
 
- Apresentação oral da proposta no modelo pitch, com duração entre 3 e 5 minutos;  

- Sustentabilidade da proposta, por meio de apresentação de uma programação de uma série de 8 

podscats para este ano de 2022, indicando para cada episódio, no mínimo, o seu tema e possíveis 

convidados para debatê-los.  

- Apresentar o primeiro episódio (dos oito) pronto, onde a Comissão avaliará: 

- A qualidade da gravação; 

- Estruturação da entrevista em termos de perguntas e respostas claras, tendo sempre a 

preocupação com o entendimento do conteúdo pelo público-alvo; 

- A relevância do entrevistado dentro de sua área de atenção e reconhecimento em nível 

local, regional, nacional e/ou internacional.  

- O respeito ao tempo de duração do podcast, o qual será de até 20 min., perdendo 0,25 

pontos por cada minuto excedente.  

- Em termos de marketing, serão avaliados a viabilidade do Nome para o podcast, bem como a 

sua logomarca. 

  

D - DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 5° - A premiação se divide em certa e provável: 

 

 § 1° - Certa: Os alunos receberão nota correspondente a atividade da Disciplina Eletiva 

Comunicação Humana; 

 

 § 2° Provável: A melhor proposta de PodCast poderá ser selecionada para se tornar o PodCast 

de Medicina da FAMEG.  

 

Parágrafo único: A decisão sobre se a melhor proposta de podcast será a escolhida pela FAMEG 

para se tornar o podcast da Faculdade será tomada após reunião entre a COPPEXI, a Coordenação 

do Curso de Medicina, o Setor de Marketing e a Diretoria Geral, haja vista que se concretizado o 

podcast veiculará o nome da instituição.  

 

E - DIREITOS AUTORAIS  

Art. 6° - A responsabilidade pela propriedade da produção sonora é da equipe participante, 

portanto, a comissão organizadora do “CONCURSO DE PODCAST DE MEDICINA DA 

FAMEG” não se responsabilizará pela inscrição de produções retiradas da internet e que não 

sejam de autoria do inscrito neste concurso.  

Art. 7° - A comprovação de autoria da produção é de responsabilidade da equipe.  

Art. 8° - Os direitos autorais das produções são dos candidatos.  

Art. 9° - A FAMEG terá o direito de divulgar as produções como avaliar oportuno.  

Art. 10 - Fica resguardado as equipes o direito de apresentá-las em exposições, reuniões, 

congressos e permitir a sua divulgação pela imprensa ou qualquer outro meio como titular dos 

direitos sobre a produção. 

 



 
 
 
F - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11 - Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital poderão ser 

obtidos pelo e-mail leandro.teixeira@fameg.com.br 

 

Art. 12 - Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão resolvidos pela 

Comissão Organizadora. 

 

 

 

 

Garanhuns, 08 de março de 2021.  
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