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PROJETO APG-UFSJ 2021 – Ciência em Transmissão 
 
 

A Associação de Pós-graduandos e pós-graduandas da Universidade Federal de 

São João del-Rei (APG-UFSJ) na gestão de 2021, vem por meio deste apresentar o 

Projeto APG-UFSJ Ciência em Transmissão. Estabelece-se que a partir de 23 de 

fevereiro até o dia 31 de maio, estarão sendo recebidos os envios das produções 

audiovisuais, seguindo os pontos definidos nos tópicos III e IV. 

 

I. Objetivo: 

Pretende-se com esta ação divulgar trabalhos atuais de ensino, pesquisa e 

extensão desenvolvidos por pós-graduandos, pós-graduandas e pós-graduandes da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), de forma popular e condizente 

com a linguagem midiática atual. O objetivo deste projeto é difundir o trabalho 

científico produzido pela Universidade e atuar na promoção do conhecimento. 

Assim, propõe-se a criação de vídeos que sejam capazes de sintetizar os trabalhos 

desenvolvidos e que atuem como estímulos ao conhecimento destes. 

 

II. Justificativa: 

Diante do cenário de aparente distanciamento da ciência produzida pela 

comunidade acadêmica com as formas de comunicação vigentes, assim como do 

descrédito que estes trabalhos vêm recebendo ante a sociedade, torna-se 

fundamental o estabelecimento de meios que evidenciem as construções de 

conhecimento e produção científica e intelectual desenvolvidas pela comunidade 

acadêmica da UFSJ. 

 

III. O que deve conter no vídeo: 

A. De forma espontânea, grave um vídeo de até cinco minutos, contando sua 

trajetória na pós-graduação. 

B. Identifique-se, apresente o título do seu trabalho e orientador(a); 

C. Conte a justificativa/importância/motivação para execução deste trabalho. 

D. Objetivo do estudo. 

E. Percurso metodológico sucinto. 
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F. Principais resultados e conclusões. 

G. Quais as perspectivas de mudanças sociais e/ou geração de uma inovação 

ou produto. 

 

IV. Sobre a gravação, exibição e edição do vídeo: 

A. Para a gravação, escolha um local sem barulho e ruídos externos, e de 

preferência em um cenário de ambiente acadêmico ou ambiente externo que 

tenha relação com o tema do trabalho; 

B. Sugerimos o uso do template para melhor adequação da apresentação; 

C. Sugere-se que para a gravação seja utilizada a plataforma Zoom, através dos 

seguintes passos: 

- Abra sua apresentação no PowerPoint ou PDF e clique no botão ‘modo de 

leitura’; 

- Abra o aplicativo Zoom baixado em seu computador; 

- Clique no botão de iniciar uma Nova Reunião; 

- Acione a sua câmera; 

- Confira sua imagem no visualizador do Zoom, faça o enquadramento de 

forma que não atrapalhe a sua apresentação. Não se esqueça de checar 

iluminação do ambiente e se o microfone está ligado; 

- Clique no botão ‘Compartilhar Tela’, e escolha a opção de compartilhar a tela; 

- Para iniciar sua gravação, leve o cursor até o centro da tela, na parte 

superior, e clique então em ‘mais’, e depois em ‘Gravar’ ou através do 

comando Alt+R; 

- Após a gravação, volte com seu cursor até o centro da tela na parte superior, 

clique novamente em ‘mais’ e então em ‘Interromper Gravação’ ou através do 

comando Alt+R; 

- Em seguida clique em ‘Interromper Compartilhamento’ e encerre sua reunião. 

Aguarde seu vídeo ser salvo. 

D. Caso sua apresentação seja feita apenas por meio de fala ou performance e 

não utilize nenhum arquivo expositivo, grave o vídeo em uma distância 

aproximada de 1 metro, sempre com o celular na posição horizontal (Peça 

ajuda a uma terceira pessoa, para que ele ligue e desligue a câmara no 
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momento oportuno). Não se esqueça de se atentar para o volume de sua fala 

durante a gravação, para que a exposição do trabalho seja audível. 

E. O arquivo do vídeo deve ser enviado ao e-mail da APG-UFSJ 

apgufsj@ufsj.edu.br. Caso haja necessidade de modificação, o responsável 

pelo vídeo será comunicado antes para ajustes necessários. 

F. A versão apreciada será divulgada nas redes sociais da APG-UFSJ e no site 

oficial. 

G. O vídeo deverá ser entregue por email, com a autorização de divulgação 

assinada pelo pesquisador(a) (Anexo A). 

 

Gabriela Cunhas Corrêa Freitas de Oliveira  Graziela de Fátima Souza Carmo  
Coordenação Geral da APG-UFSJ 

 
 

 
Thalita Emanuelle de Nazaré 

Coordenação de Comunicação e Arquivo 
 

Thiago Geraldo Santos Sales 
Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
Fábio dos Passos Carvalho 

Coordenação de Ciência e Tecnologia; Cultura e Sociedade 
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ANEXO A 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO VÍDEO 

“APG-UFSJ 2021 CIÊNCIA EM TRANSMISSÃO” 

 

 

 

Eu,________________________________________________________________, 

discente do curso de pós-graduação ______________________________________ 

________________________________________________________________ sob 

número de matricula ___________________, pertencente à linha de pesquisa 

____________________________________________________________, autorizo 

a divulgação do vídeo, que foi gravado por mim, para divulgação do trabalho 

científico intitulado “___________________________________________________ 

__________________________________________________________________”. 

Expresso que a divulgação ocorrerá nas redes sociais e mídias digitais da 

Associação de Pós-graduandos da Universidade Federal de São João del-Rei 

(APG-UFSJ). Estou ciente de que o vídeo poderá ser compartilhado por terceiros 

com finalidade de ampliar a divulgação do estudo consolidado pela UFSJ. A 

presente autorização é concedida a título gratuito, sem que haja questionamentos 

em relação a direitos autorais. 

 

 

 

_________________________________-______, _______ de _____________ de 2021.  

(cidade - Estado, dia, mês) 

 

 

 

 

____________________________________________ 

(assinatura do pesquisador(a)) 

 


