
5º CONGRESSO LABIRINTO DE AUTISTO: CIÊNCIA E SUAS EVIDÊNCIAS 

  

Normas Submissão Painel Cultural  

  

  

  
SALVADOR, 14 de julho de 2021  

  

  

SESSÃO PAINEL CULTURAL E TRABALHOS ARTÍSTICOS  
  

O Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Autismo – LABIRINTO – em 
conjunto com a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública convida a 
comunidade a participar do 5º Congresso Labirinto do Transtorno do Espectro 
Autista: ciência e suas evidências.  
  

Seguindo o modelo implementado desde o último congresso, a Bahiana 
realizará o 5º Congresso Labirinto por meio da plataforma virtual. Nesse 
sentido, daremos continuidade a esse ambiente de trocas e diálogos entre os 
diversos saberes: científico, cultural e artístico, no qual buscamos evidenciar as 
diferentes formas de expressão e de aprendizado e onde serão disponibilizados 
espaços, como o Painel Cultural.  
  

  

O Painel Cultural é um espaço para a apresentação e divulgação de vídeos, 

protagonizados por pessoas com autismo. Esse espaço terá como objetivos 

principais: promover a inclusão, divulgar talentos e apresentar atividades 

realizadas por pessoas com autismo por meio de vídeos.  
  

Na ocasião, serão disponibilizados espaços virtuais para apresentação artística 

de pessoas com autismo, por meio de vídeos gravados de acordo com as 

especificações contidas neste edital.  
  

Como participar:  para participar, é preciso atender aos critérios exibidos 

abaixo, com o intuito de que seja uma experiência agradável para você e para 

quem for assistir.  
  

NORMAS PARA O VÍDEO  

● O vídeo apresentado deverá ser de uma pessoa com TEA mostrando o seu 

talento.   
  

● Deverá possuir uma duração de no máximo 5 minutos; filmagens realizadas 

por aparelhos celulares deverão estar em posição horizontal.  
  

● Atenção para garantir uma visibilidade completa do artista e de seu talento. 

Por exemplo, caso o talento seja de dobraduras em papel, não filmar apenas 

as mãos, filmar o artista, a execução e a obra.  
  



● Evite filmar contra a luz. 
  

● Tenha cuidado com os barulhos externos, como som de liquidificador, 

batedeira, aspirador de pó, conversas de terceiros e outros.   
  

● Fique atento para não colocar o seu dedo na lente da câmera e no microfone, 

pois ele pode impedir a captura da imagem e do som.  
  

● Ah! Uma dica: assista ao seu vídeo antes do envio, para ter a certeza de que 

ele cumpre com todos os critérios.  
  

● Estamos ansiosos para ver o seu trabalho!   
  

● Temos a certeza de que o seu talento irá deixar o evento mais especial!  
  

● Envie o vídeo até o dia 2 de outubro de 2021.  
  

 

INSCRIÇÕES:  
  

Os vídeos devem ser enviados para o e-mail labirintobahiana@gmail.com até 

a data de 2 de outubro de 2021. Ao enviar o vídeo, envie também, em 

anexo, o termo de uso de imagem assinado pelo responsável, caso você 

ou a pessoa que aparece no vídeo seja menor de idade.  
  

Após o envio do vídeo, você receberá uma confirmação de recebimento e, em 

poucos dias, irá receber um feedback a respeito do envio.  
  

Importante: Para efetivar a participação no congresso, é necessário o envio do 

Termo de Autorização de Uso de Imagem anexo já assinado pelos pais ou 

responsáveis, com o vídeo, para o e-mail: labirintobahiana@gmail.com.  
  

●As dúvidas deverão ser enviadas por meio de mensagens de WhatsApp, para: 

Rafael (74) 9 9148-0377.   
 

Propostas que não se enquadrem nessas recomendações não serão 

consideradas.  

 

 

 

 

 

Coordenadores do evento: Daniele Wanderley, Gustavo Siquara e Milena 

Pondé.  

 

Equipe organizadora: Aracelles Medrado, Beatriz Fernandes, Juliana Bastos, 

Lívia Prates, Luciana Soares, Marcelly Sanches e Rafael Campos.  



 

  
ANEXO 1  
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ (Pessoa menor de 18 anos/dependente legal) 

  

Nome completo (responsável): __________________________________________________________   

RG: _________________________________ CPF: ________________________________  

Endereço:____________________________________________________________________________   

Bairro: _______________________ Cidade/UF: ________________________________   

CEP: ______________________ representante legal de: ________________________________________________________, 

portador(a) do RG:___________________________, nascido(a) em _____________________________.   

Obra: Divulgação on-line de vídeo gravado no Painel Cultural.   

   

AUTORIZO o uso da imagem do(a) menor/ dependente legal, aqui descrito, em todo e qualquer material 

de divulgação, seja vídeo, áudio ou impresso, para ser utilizada no 5º Congresso Labirinto de Autismo: 

ciência e suas evidências, do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Autismo, vinculado à Escola 

Bahiana de Medicina e Saúde Pública, instituição com sede na Avenida Dom João VI, nº 275, Brotas, em 

Salvador, sob CNPJ nº 13.927.934/0001-15, seja essa imagem destinada à divulgação ao público em 

geral e/ou apenas para uso interno da instituição, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade, 

sendo esta referente à divulgação em vídeo.   

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada 

em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes 

formas: (I) vídeo público no site do YouTube – www.youtube.com; (II) site da instituição – 

www.bahiana.edu.br; (III) redes sociais (Facebook, Instagram); entre outras peças de comunicação, por 

período indeterminado.  A comissão organizadora do congresso fica autorizada a executar a edição das 

filmagens, conduzindo as reproduções que entender necessárias, bem como a produzir os respectivos 

materiais de comunicação, respeitando sempre os fins aqui estipulados.  

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada 

haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro, e assino a presente 

autorização.   

  

  

Data: _________________, ____ de ________________, de 2021.   

  
  

   

_______________________________________________________   

Assinatura   



 

ANEXO 2  

TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM E VOZ (MAIORES DE 18 ANOS)  

   

Nome completo: ___________________________________________________________________   

______________________________________________________________________   

RG: ________________________________ CPF: ____________________________  

Endereço: _______________________________________________________   

Bairro: _______________________ Cidade/UF: _________________________   

CEP: ______________________   

Obra: Divulgação on-line de vídeo gravado para o Painel Cultural.   

   

AUTORIZO o uso de imagem em todo e qualquer material de divulgação, seja vídeo, áudio ou impresso, 

para ser utilizada no 5º Congresso Labirinto de Autismo: ciência e suas evidências, do Laboratório 

Interdisciplinar de Pesquisa em Autismo, vinculado à Escola  

Bahiana de Medicina e Saúde Pública, instituição com sede na Avenida Dom João VI, nº 275, Brotas, em 

Salvador, sob CNPJ nº 13.927.934/0001-15, seja essa imagem destinadas à divulgação ao público em 

geral e/ou apenas para uso interno da instituição, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade, 

sendo esta, referente à divulgação em vídeo.   

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada 

em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes 

formas: (I) vídeo público no site do Youtube – www.youtube.com; (II) site da instituição – 

www.bahiana.edu.br; (III) redes sociais (Facebook, Instagram); entre outras peças de comunicação, por 

período indeterminado.   

A comissão organizadora do congresso fica autorizada a executar a edição das filmagens, conduzindo as 

reproduções que entender necessárias, bem como a produzir os respectivos materiais de comunicação, 

respeitando sempre os fins aqui estipulados.  

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja 

a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro, e assino a presente 

autorização.   

   

  

Data_________________, ____ de ________________, de 2021.   

   

   

_______________________________________________________   

Assinatura   

  


