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ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DO RESUMO E VÍDEO AO 30º SIC  

 
 
Orientações para o envio dos resumos e 
vídeos referente a apresentação obrigatória 
aos bolsistas de Iniciação Científica. 

 
 
 
A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Fundação Universidade do Estado 
de Santa Catarina – UDESC, no uso das suas atribuições constantes dos incisos I, II e IV 
do art. 22 e incisos VI e XII do art. 25 do Regimento Geral, 
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Os bolsistas deverão produzir um vídeo, que configurará a apresentação 
obrigatória exigida a todos os bolsistas de Iniciação Científica, até o dia 10/09/2020. 
 
§ 1º Os bolsistas deverão realizar o depósito no YouTube, por meio de inscrição prévia, e 
após deverão enviar o link para seus respectivos orientadores, conforme orientações no 
Anexo 1; 
§ 2º Os bolsistas deverão incluir nos vídeos os slides de início e fim de vídeo (Anexo 3); 
§ 3º Os bolsistas ao enviarem o link dos seus vídeos estão automaticamente de acordo e 
permitem a utilização e veiculação da vídeo-imagem, interna e externamente a UDESC, 
sem quaisquer ônus para a instituição. 
 
Parágrafo Único - Determina-se ao bolsista que não enviar o vídeo nos padrões exigidos 
por este documento não terá seu vídeo publicado, expondo-se a não aprovação pelo 
CNPq da Prestação de Contas da Bolsa Recebida; 
 
 
Art. 2º O orientador se aprovar o vídeo deverá e encaminhar a indicação do link do vídeo 
no YouTube à DPPG até dia 14/09/2020. 
 
§ 1º O orientador deverá identificá-lo de acordo com o título do trabalho do bolsista, a 
modalidade de bolsa a que seu bolsista pertence e a área de avaliação do trabalho. 
§ 2º Somente serão recebidos os links enviados pelo orientador, conferindo o caráter de 
aprovação pelo mesmo. 
 
Art. 3º As Direções de Pesquisa e Pós-Graduação deverão encaminhar os links dos 
vídeos e seus respectivos resumos expandidos, devidamente homologados, à PROPPG 
até dia 21/09/2020, conforme modelo de Tabela Consolidada (.XLSX), apresentado no 
Anexo 2; 
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§ 1º Fica sob responsabilidade das DPPGs a conferência final se o link informado está 
abrindo corretamente; 
  
 
 
Art. 4º Caberá às DPPGs organizar e supervisionar o 30º SIC, ficando sob sua 
responsabilidade a ampla divulgação do acesso aos vídeos e resumos nos Anais, o 
convite e a formação do comitê externo avaliador; 
§ 1º Será de responsabilidade da DPPG em acordo com o setor local de informática 
disponibilizar infraestrutura e suporte técnico para que os discentes que desejarem gravar 
os vídeos em ambiente adequado na instituição; 
§ 2º Os discentes deverão marcar dia e horário específicos para a gravação dos vídeos, 
sendo controlado pela DPPG e setor de informática local a gestão das gravações. 
 
Art. 5º Todos os documentos a serem enviados à PROPPG deverão ser encaminhados 
para o e-mail da Coordenadoria de Pesquisa (cpe.reitoria@udesc.br). 
 
Art. 8º Estas orientações entram em vigor na presente data. 
 

 
Florianópolis, 13 de julho de 2020. 
 
 
 
 
 
Profa. Dra. Letícia Sequinatto 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UDESC 
 

 
 
Prof. Dr. Francisco Henrique de Oliveira  

Coordenador de Pesquisa da UDESC 
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ANEXO 1 – ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A PRODUÇÃO DOS VÍDEOS 

 

BOLSISTAS: Os alunos bolsistas devem enviar vídeos de 5 a 7 minutos, no qual expliquem 
o trabalho desenvolvido no período da bolsa. Estes podem ser realizados no formato de 
slides, com a gravação de voz por cima (o aluno deve fazer suas explicações, não apenas 
ler os slides) ou com a gravação de imagem do aluno explicando seu projeto. O formato 
adotado e o conteúdo abordado devem ser definidos junto ao orientador. 

Assim como nos Seminários de Iniciação Científica anteriores, realizados de 
forma presencial, o objetivo das apresentações é avaliar a pesquisa de Iniciação 
Científica realizada pelo aluno, seu conhecimento e domínio sobre o tema, sua postura, 
bem como a oportunidade de participar de uma divulgação científica. Para tanto, é 
necessário que os vídeos possuam clareza e qualidade técnica que permitam sua 
avaliação. Os vídeos devem iniciar e finalizar com os slides de abertura e encerramento 
disponibilizados no site https:// 
https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/coordenadoriadepesquisa/seminario. 

O aluno deve efetuar a gravação em um ambiente silencioso, para isso deve 
desligar aparelhos sonoros, tais como celulares e televisores, evitar mexer em objetos 
como papel, caneta, ou qualquer acessório que faça barulho. Deve-se dar preferência 
para utilização de microfones, mesmo aqueles embutidos nos fones dos celulares, pois 
auxiliam uma melhor captação do som e evitam a presença de ruídos. A fala deve ser 
feita com boa entonação, sem excessos e o mais próximo possível do equipamento de 
captura de áudio. Caso o aluno opte por aparecer no vídeo, também deve ser dada 
atenção à gravação da imagem. Ao utilizar celular ou câmera para efetuar a gravação, 
apoiar em um plano fixo, para não prejudicar a captura. Se a câmera usada for a do 
notebook, é importante evitar mexer a parte do equipamento onde ela está localizada para 
que o enquadramento não seja prejudicado. O enquadramento da imagem deve ser 
ajustado de modo a facilitar o foco da captura, sendo aconselhável capturar a imagem do 
apresentador dos ombros para cima, com a câmera posicionada a sua frente, ou ainda 
levemente inclinada de cima para baixo. Durante a gravação, o aluno deve procurar olhar 
para a câmera, para manter a atenção do seu espectador. O ambiente utilizado para 
captura das imagens deve ser o mais claro possível, com a luz incidindo de frente. 
Quando possível, pode-se aproveitar a luz natural, ou ainda utilizar um ponto difuso de 
luz, como uma luminária com um papel em sua frente. Este tipo de iluminação evita a 
formação de sombras que prejudicam a gravação. Os vídeos devem ser gravados na 
horizontal. 

Após a produção do vídeo o aluno deve disponibilizar o conteúdo de forma 
pública no YouTube com o título: SIC UDESC 2020 – SIGLA DO CENTRO – Nome 
completo do Aluno – SIGLA DA BOLSA (PIBIC/PIBITI/PIVIC...) e encaminhar o link do 
vídeo ao seu orientador. 

Ex: SIC UDESC 2020 – CEFID – José João Bastos Anjos - PROBIC 

https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/coordenadoriadepesquisa/seminario
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ORIENTADOR: Ao receber o link, o orientador deve assistir ao vídeo, observando seu 
conteúdo e qualidade e, caso aprove o material, o mesmo deve encaminhar o link à 
DPPG do Centro. Somente serão aceitos os links enviados pelos orientados, pois serão 
entendidos como aprovação do seu conteúdo. 
DPPG: A DPPG deverá fornecer um endereço de e-mail do Gmail para receber a 
permissão de administrador no Canal Seminário de Iniciação Científica – UDESC 
(https://www.youtube.com/channel/UCg6QpgTPkzxFppduIdFVHrw). 

A DPPG deverá entrar no canal, acessar a aba “Youtube Studio” e criar playlists 
públicas conforme disponibilizará os vídeos aos avaliadores. Deve-se utilizar no título SIC 
UDESC 20202 – SIGLA DO CENTRO – Nome da Seção (Pode ser área, Departamento, 
Tipo de bolsa, etc). 

Ex: SIC UDESC 2020 – CEFID – Departamento de Ciências da Saúde 
Para criar uma playlist: Encontre o vídeo a adicionar à playlist e abaixo dele clicar 

em Salvar . Selecionar a playlist em que será inserido o vídeo, ou se for criar uma nova, 
inserir o nome. 

A DPPG deve informar os links no Anexo 2, que será enviado à PROPPG. 
 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCg6QpgTPkzxFppduIdFVHrw
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ANEXO 2 

 

 

Centro Nome do aluno/ 

Nome do orientador 

Título do Projeto Link do vídeo 
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ANEXO 3 (Slide Início Vídeo) 
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ANEXO 3 (Slide Fim Vídeo) 

 

 

 


