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Poderão participar: Treinamento Profissional Acadêmico (TPA) e Gestão (TPG), 

Editais 2018 e 2019, e Monitoria. 

 

Informações gerais: 

 

Cada projeto deverá preparar um vídeo e um resumo contendo os objetivos e atividades 

realizadas dentro do projeto, enfatizando a sua importância para a formação acadêmica 

e profissional dos(as) discentes.  

O interesse em participar deve ser demonstrado através do preenchimento do formulário 

de inscrição online 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYJ9vp8ZRijDU89p0sCtI1p6bAKETdJ

ChlLUwk7BATljuRTA/viewform?usp=sf_link) até o dia 23/10/2019. 

 

Resumo: 

 

O resumo deverá conter o título do projeto e descrever as principais ações em até 150 

palavras (sem contar o título), além de destacar a contribuição do projeto para a 

formação acadêmica e profissional dos(as) discentes. 

 

Tutorial para o vídeo: 

 

O vídeo deve ter duração de 2 a 5 minutos e poderá ser estruturado de maneira a atender 

melhor a natureza de cada projeto, conforme decidido entre orientadores e estudantes, 

desde que seguindo os requisitos básicos de identificação (titulo do projeto, orientadores 

e participantes), comunicabilidade (transmitir de forma clara a essência do trabalho 

desenvolvido), objetivos e atividades desenvolvidas, além dos impactos para a formação 

dos discentes. É obrigatória a inserção de legendas (tutorial para inserção de legendas 

no vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=FH9CQBSlGVM). 

 

Ferramentas para a criação do vídeo: 

 

- Poderão ser usadas imagens capturadas através de câmeras ou de celulares. 

- Para gravação de áudio sugerimos o programa Audacity que é gratuito e compatível 

com os sistemas operacionais Windows, Linux e Mac. (link para download: 

https://www.audacityteam.org/download/) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYJ9vp8ZRijDU89p0sCtI1p6bAKETdJChlLUwk7BATljuRTA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYJ9vp8ZRijDU89p0sCtI1p6bAKETdJChlLUwk7BATljuRTA/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=FH9CQBSlGVM
https://www.audacityteam.org/download/


- Caso seja necessário capturar imagem e áudio da tela do computador, sugerimos o uso 

do programa OBS (Open Broadcaster Software), que é gratuito e compatível com os 

sistemas operacionais Windows, Linux e Mac. (link para download: 

https://obsproject.com/) 

- A ferramenta de edição do vídeo poderá ser escolhida pela equipe do projeto. Algumas 

opções são os programas Movie Maker, OpenShot e Shotcut. 

 

Publicação do vídeo: 

 

O vídeo deve ser publicado no Youtube em modo público com o título padrão: III 

Mostra de Graduação UFJF – 2019 – “Titulo do projeto” e seu link deve ser adicionado 

ao formulário de inscrição. 

 

https://obsproject.com/

