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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, de 22 de outubro de 2019

Estabelece e regulamenta a elaboração
de um vídeo, pelos pós-graduandos, para
democratização e população da ciência
produzida por meio da execução dos
projetos desenvolvidos no Programa de
Pós-Graduação em Ciências
Farmacêuticas (PPGCF) da Universidade
Federal de São João Del-Rei (UFSJ).

Considerando o atual sistema de avaliação dos Programas de Pós-

Graduação realizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior (CAPES), que considera a visibilidade e o impacto social dos projetos

executados.

Considerando a importância e necessidade de aumentar a visibilidade do

PPGCF da UFSJ.

Considerando o comprometimento do PPGCF em evidenciar, explicitar e

divulgar para toda a comunidade os produtos oriundos dos trabalhos científicos

produzidos neste programa de pós-graduação.

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS

FARMACÊUTICAS – PPGCF, DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU, DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas

atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º. O orientando, sob aval do orientador, deve obrigatoriamente entregar

no ato da solicitação de agendamento da defesa um vídeo com duração de 2 a 5
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minutos com o conteúdo referente a sua pesquisa científica. O conteúdo do vídeo

deve apresentar informações em linguagem acessível para a comunidade não

acadêmica, na seguinte sequência (não precisa estar estruturado em tópicos

separados):

1) Identificação do título do trabalho, orientador, orientando e identificação do

PPGCF da UFSJ;

2) Justificativa/importância/motivação para execução do estudo;

3) Objetivo do estudo;

4) Percurso metodológico sucinto;

5) Principais resultados e conclusões;

6) Perspectiva de mudança social e/ou geração de uma inovação ou produto.

Sobre a gravação, exibição e edição do vídeo:

1) 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;

2) Grave de 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 momento oportuno);

3) O arquivo do vídeo deve ser enviado ao e-mail do PPGCF,

ppgcf@ufsj.edu.br, no momento da solicitação de agendamento da defesa para

aprovação do colegiado, que utilizará o instrumento específico de avaliação (Anexo

A). Caso haja necessidade de modificação, o orientando e orientador serão

comunicados antes da defesa para ajustes necessários;

4) A versão aprovada pelo colegiado será enviada, pelo PPGCF, aos

membros da banca no ato do envio do convite;

5) Caso haja mudanças significativas após a defesa, o vídeo deverá ser

refeito e entregue junto à versão final da dissertação, na secretaria do PPGCF da
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UFSJ, com a autorização de divulgação assinada pelo orientando e orientador

(Anexo B).

6) Sugere-se que na edição final seja colocado: a) no canto superior direito do

vídeo o logo do PPGCF da UFSJ; b) na parte inferior do vídeo, seu nome com os

dizeres “Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da

UFSJ”;

Parágrafo único: Autores de trabalho que envolvam inovação tecnológica e

registro de patentes também deverão desenvolver o vídeo, visto que a produção do

vídeo não exige detalhes metodológicos e identificação química da substância em

estudo. Casos particulares deverão ser encaminhados ao colegiado do curso.

A presente norma entra em vigor na data de sua publicação. Casos omissos

serão deliberados pelo Colegiado do PPGCF.

Divinópolis, 22 de outubro de 2019.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prof. André de Oliveira Baldoni
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas

Campus Centro-Oeste
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ANEXO A: Instrumento para avaliação do vídeo para popularização e democratização da
ciência

*ENTREGAR O ANEXO JUNTO AO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO DA

DEFESA

___________________________________________________

Assinatura do coordenador do PPGCF

Item a ser observado Atende (Sim ou Não). Se não atende,
apontar item a ser melhorado.

1) Identificação do título do trabalho, orientador e
orientando;

2) Justificativa/importância/motivação para execução
do estudo;

3) Objetivo do estudo;
4) Percurso metodológico sucinto;
5) Resultados principais e conclusões;
6) Perspectiva de mudança social e/ou geração de

uma inovação ou produto.

1) O local é 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;

2) A distância aproximada é de 1 metro e o celular
estava na horizontal;

3) Duração de 2 a 5 minutos.
Outras sugestões de mudança:

Analisado pelo colegiado em: / /
Aprovado Aprovado com correções necessárias.

[C [C
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ANEXO B
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO VÍDEO PARA

POPULARIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA CIÊNCIA

*ENTREGAR O ANEXO JUNTO À VERSÃO FINAL DO TRABALHO E DEMAIS DOCUMENTOS

EXIGIDOS

Eu,___________________________________ (nome do MESTRE), juntamente com meu

orientador, Prof(a). Dr. (a) _________________________________ , autorizamos a divulgação do

vídeo, que foi gravado por mim, para divulgação do trabalho de mestrado intitulado “ XXXXXX”. A

divulgação ocorrerá nas redes sociais e mídias digitais do Programa de Pós-Graduação em Ciências

Farmacêuticas (PPGCF) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).

Estamos cientes de que o vídeo poderá ser compartilhado por terceiros com finalidade de

ampliar a divulgação do estudo e do PPGCF. A presente autorização é concedida a título gratuito,

sem que haja questionamentos em relação a direitos autorais.

Divinópolis-MG, _____ de _______________________ de ______.

_____________________________________

Nome e assinatura do mestre titulado pelo PPGCF

_____________________________________

Nome e assinatura do orientador do PPGCF


