
Requerimentos de inscrição 
 
 
Dando um título para sua inscrição 
 
Dê um título para sua inscrição, seguido do nome da competição 
 
(Por exemplo, O TRIPS deve ser renegociado: Revisando o TRIPS para a Saúde 
pública: Uma competição de idéias de MSF)  
 
Duração 
Texto escrito: 500 – 1000 (excluindo notas de rodapé e referências) 
Áudio visual: 5 minutos (Max) 
 
Formulário de inscrição 
Para sua submissão ser considerada você precisa completar, assinar e escanear uma 
cópia do formulário de inscrição que está disponível para download aqui. 
 
Como submeter inscrições escritas 
Envie seu texto para: DohaPlusTen@paris.msf.org, junto com seu formulário de 
inscrição preenchido, assinado e escaneado. 
 
Como submeter inscrições áudio visuais 
 
Youtube 
 
Favor submeter seu vídeo ou áudio pelo Youtube 
Isso vai fazer com que sua inscrição seja processada de maneira mais fácil e rápida. 

1. Se conecte ou crie uma conta de youtube para você mesmo 
2. Envie sua ideia (em vídeo ou áudio) para essa conta 
3. Nas opções de difusão e compartilhamento selecione a opção “privado” 

 
Para entender as opções de difusão e compartilhamento acesse: 
http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?answer=157177 
4. Por último, compartilhe seu vídeo privado conosco enviando um convite por e-mail 
para DohaPlusTen@paris.msf.org 
 
 
Compartilhamento de arquivo 
 
Se você não pode utilizar o youtube, favor compartilhar sua idéia por meio de um site 
de compartilhamento de arquivos. Nós recomendamos sites como www.wetransfer.com 
que são gratuitos e permitem que arquivos grandes sejam enviados. Compartilhe o 
arquivo com o seguinte endereço de email: DohaPlusTen@paris.msf.org. 
 
 
Por correio 
 
Coloque seu vídeo ou áudio em um CD/DVD e envie para o seguinte endereço: 
 



Doha Plus Ten 
Campaign for Access to Essential Medicines 
Rue de Lausanne 78 
P.O. Box 116 
CH- 1211 Geneva 21 
Switzerland 
 
Se você vai utilizar um site de compartilhamento de arquivo ou enviar um CD/DVD por 
correio, favor enviar seu áudio ou vídeo em um dos formatos preferenciais descritos 
abaixo. Seu material precisa ser acompanhado de um formulário de inscrição assinado. 
 
 
Formatos preferenciais para vídeo 
MOV (Quick Time Movie) ou WMV (Windows Media File) 
 
Formatos preferenciais para áudio 
MP3 ou WAV (Wave) 
 
Tamanho do arquivo 
Favor submeter arquivos de não mais que 200 – 500 MB 
 
 
Publicando seu trabalho 
Após o término do concurso nós gostaríamos de disponibilizar todas as inscrições no 
nosso site. Para poder concretizar isso, precisamos do seu consentimento. Favor 
completar e assinar o formulário de inscrição e enviar para: 
DohaPlusTen@paris.msf.org. 
 
 
Política de acesso ao conhecimento e liberação de direitos 
 
Médicos sem Fronteiras (MSF) está organizando o “Revisando o TRIPS para a saúde 
pública: Uma competição de idéias” com o objetivo de contribuir para troca e o acesso 
global ao conhecimento. Por isso encorajamos você a oferecer acesso ao seu trabalho 
colocando-o em domínio público ou licenciando-o sob uma licença do tipo “Creative 
Commons”, que vai permitir que qualquer um utilize seu trabalho, contanto que o autor 
original e a fonte sejam citados. Para mais informações veja: 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0 
 
 
Se você decidir participar do concurso, MSF vai pedir para que você assine o formulário 
de inscrição garantindo que seu trabalho não tenha sido previamente publicado ou 
considerado para publicação em algum outro lugar, que o trabalho é uma criação 
original e autoral, e que o trabalho não infringe os direitos de outros. 

 
O formulário de inscrição também autoriza MSF a publicar, distribuir, reproduzir, 
exibir, executar publicamente, incorporar em um ou mais conjuntos ou sistemas de 
arquivamento, modificar e criar trabalhos derivados e adaptações, incluindo traduções, 
do seu trabalho em qualquer formato de mídia existente ou que possam ser 
desenvolvidos no futuro, incluindo a Internet. Os direitos acima incluem o direito de 



fazer tais modificações na medida em que forem tecnicamente necessárias para exercer 
os direitos em outras mídias e formatos. 
 
Pedimos também que você atribua a MSF os direitos que você possa ter em qualquer 
gravação de áudio ou vídeo de sua apresentação em qualquer painel de discussão em 
que você possa estar envolvido a convite de MSF, e autorize MSF a reproduzir, exibir, 
transmitir e distribuir essa gravação, em qualquer mídia e formato atualmente existentes 
ou que possam ser desenvolvidos no futuro, incluindo a Internet. Os direitos acima 
incluem o direito de fazer tais modificações na medida em que forem tecnicamente 
necessárias para exercer os direitos em outras mídia e formatos. 
 
Pedimos para que você renuncie a qualquer direito a indenização de MSF que você 
possa ter agora ou no 
futuro pelo o uso do trabalho ou qualquer outro direito obtido pelo acordo. MSF não 
receberá qualquer pagamento de você para a publicação / utilização do trabalho. 
 
Você detém o direito exclusivo de ser creditado como o autor. Você também tem o 
direito de reproduzir, distribuir, executar publicamente e exibir publicamente o trabalho 
em qualquer meio e para qualquer finalidade; o direito de preparar e distribuir trabalhos 
derivados do trabalho apresentado; e o direito de autorizar outros a fazer qualquer uso 
do trabalho. 
 


