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MINHA PESQUISA EM 5 MIN 

 

 1. DIRETRIZES GERAIS DO EVENTO 

 • É um evento promovido pela Representação Discente de Linguística e de Literatura, 

em colaboração com a coordenação do Programa de Pós-graduação em Letras da 

Universidade Federal do Paraná (PPGL-UFPR); 

• É um evento de disseminação e popularização da Ciência e Tecnologia e, portanto, é 

pautado por uma linguagem e um formato acessíveis e não por formato e linguagem de 

nicho; 

• A participação no evento é reservada aos discentes deste Programa, ou seja, somente 

discentes vinculados ao Programa no momento da apresentação podem enviar vídeos para 

publicação; 

• O evento consiste na publicação online de vídeos de cerca de 5 min, produzidos pelos 

próprios discentes em formato preestabelecido, com o objetivo de apresentar, ao público 

em geral (não especializado), uma síntese da pesquisa de mestrado/doutorado realizada 

pelo discente no Programa. Os vídeos serão publicados no canal oficial do YouTube do 

PPG-Letras, em fluxo contínuo; 

• Os vídeos podem ser divulgados pelo Programa em outras plataformas, como no 

Instagram, no Facebook e via e-mail; 

• O discente detém todos os direitos autorais sobre o vídeo produzido, sendo também o 

responsável por seu conteúdo; 

• Ao enviar seu vídeo e assinar o termo de participação no evento, o discente cede 

integralmente seus direitos autorais e seus direitos de imagem ao Programa de Pós-

Graduação em Letras da UFPR, que assume o compromisso de uso dos vídeos 

exclusivamente para publicação e divulgação das pesquisas desenvolvidas no Programa; 

• Depois da publicação pelo Programa em suas redes sociais, o discente pode divulgar e 

compartilhar o vídeo a seu critério; 

• Os vídeos serão todos gravados previamente, ou seja, não são lives. A participação do 

público se restringirá aos eventuais comentários na plataforma; 

• Os comentários serão mediados pela secretaria de Pós-graduação; 

• A ficha técnica dos vídeos (edição, produção, filmagem, orientador, título da pesquisa, 

grau da pesquisa, etc.) será publicada na descrição do vídeo na plataforma do YouTube, 

facilitando assim a pesquisa por metadados, bem como possíveis erratas.  

• Também nessa descrição serão incluídas até três # (hashtags) que descrevam a pesquisa 

(como palavras-chave num resumo). Por exemplo, num vídeo sobre a pesquisa “Análise 

das traduções de Fulano para o português no contexto Y”, as # poderiam ser: 

#literaturacomparada; #criticadetradução e #fulano. Essas # permitirão a busca por 

metadados, ou seja, quando alguém digita essas palavras no Google, o vídeo tem melhores 

chances de aparecer nos resultados de busca; 

• Os vídeos que farão parte deste evento não são objeto de avaliação prévia por pares; 
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• Os vídeos devem estar de acordo com as diretrizes técnicas, apresentadas na seção 2 

deste documento; 

• A participação dos alunos é voluntária e não há prazo máximo ou mínimo para envio 

dos vídeos; 

• Cabe à Representação Discente a coordenação geral do evento, ficando ela responsável: 

•   Por tratar das dúvidas dos alunos, mas não pela filmagem, sonorização, 

roteirização, iluminação, direção, conversão de mídia etc.; 

•    Por enviar os vídeos finalizados para a secretaria do Programa, que assumirá o 

trabalho de publicação (tanto no YouTube quanto no Instagram oficiais do PPG-

Letras) e de organização dos vídeos nas respectivas plataformas; 

•     Por elaborar materiais de divulgação do evento, como e-mail de convite e banner 

para mídias sociais; 

• Tanto a coordenação geral do evento quanto os discentes participantes receberão 

certificação; os discentes, certificado de comunicação em evento online; a coordenação 

geral do evento, certificado de organização de evento online. 

  

2. DIRETRIZES TÉCNICAS PARA OS VÍDEOS: 

 • O vídeo deve ter duração máxima de 5 minutos; 

• O vídeo pode ser editado, pode conter apresentações de slides etc.; 

• O vídeo não será uma live, mas interações podem ocorrer por meio dos comentários no 

YouTube e no Instagram; 

• Os comentários serão publicados mediante moderação da secretaria do Programa; 

• A produção e a organização do vídeo são de total responsabilidade do autor; 

• Uma vez garantida a qualidade de som e imagem, os vídeos podem ser filmados com 

quaisquer recursos que o autor desejar (de Super8 a celular), mas devem ser enviados à 

comissão organizadora nos formatos MP4 ou MOV, com até 4GB; 

• O vídeo deverá conter obrigatoriamente os seguintes tópicos: 

• Apresentação do autor (nome, titulação, etc.) 

• Título e grau da pesquisa (dissertação ou tese) 

• Antes de entregar o vídeo o autor do vídeo deverá enviar um e-mail para a comissão 

organizadora, contendo as seguintes informações: 

• Título (provisório) da pesquisa (da tese ou dissertação); 

• Até três # (hashtags) que resumam o vídeo e auxiliem em buscas no Google, 

algo como palavras-chave num resumo; 

• Roteiro por escrito do vídeo (ou seja, roteiro da sua fala na apresentação) 

• Nome de sua (seu) orientadora (orientador); 
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• Ciência ou anuência de sua (seu) orientadora (orientador) sobre o roteiro do 

vídeo; 

• O autor do vídeo tem autonomia para abordar o tema da forma que achar melhor: pode 

contar o porquê de seu interesse por essa pesquisa, pode apresentar uma síntese do projeto 

como um todo, pode apresentar apenas um recorte da pesquisa, pode se concentrar na 

discussão do modo como a pesquisa se relaciona com coisas do nosso dia a dia etc.; 

• Este é um evento de disseminação e popularização da ciência e tecnologia e, portanto, 

o autor do vídeo deve ter em vista um público não especializado e usar uma linguagem 

mais acessível; 

• Qualquer alteração no vídeo ou em sua publicação (retirada do canal, por exemplo) será 

comunicada ao autor e deverá ser aprovada por ele; 

• O autor do vídeo deverá aparecer na filmagem, pelo menos na apresentação e  no 

encerramento.  

 


