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A Pró-Reitoria de Extensão, por meio da Diretoria de Divulgação Científica e a Pró-

Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) tornam pública 

a presente Chamada e convidam os estudantes da UFMG (de graduação, de pós-

graduação, do Colégio Técnico -COLTEC- e do Teatro Universitário) a inscreverem 

vídeos sobre projetos de ensino, pesquisa ou extensão realizados no âmbito da 

Universidade. 

 

1. SOBRE O EVENTO 

 

A UFMG realizará o evento #VisualizaUFMG2020: Tecnologia, Ciência e Arte, 

uma mostra de videos para públicos não especializados sobre projetos de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvidos por estudantes. O evento integra a 29ª edição do 

evento anual Semana do Conhecimento UFMG.  

 

O objetivo do evento é dar maior visibilidade às ações desenvolvidas e ao 

conhecimento produzido na universidade e estimular o protagonismo de estudantes 

da UFMG (de graduação, de pós-graduação, do Colégio Técnico -COLTEC- e do 

Teatro Universitário) em ações de divulgação científica. Consideram-se projetos, 

trabalhos individuais ou em grupos, desenvolvidos por estudantes e orientados por 

professores/as, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.  

 

Serão aceitos vídeos de até 3 min  que tenham como objetivo divulgar, de forma 

clara e atrativa, as atividades e/ou os resultados desses projetos para um público não 

especializado. 

 

O evento será realizado no formato virtual durante a Semana do Conhecimento da 

UFMG, nos dias 20 a 22 de outubro de 2020. 

 

 

2. DAS CATEGORIAS 

 

A mostra acolherá propostas em 3 categorias distintas, sendo elas: 1) produções de 

estudantes do COLTEC e Teatro Universitário, 2) produções de estudantes de 

graduação e 3) produções de estudantes de pós-graduação. 

 

3. DOS VÍDEOS 

 

3.1. Duração do vídeo: 

Serão aceitos vídeos em formato digital, com a duração máxima de 3 (três) 

minutos. 

 

3.2. Formato do vídeo: 



Visando a projeção na Fachada Digital do Espaço do Conhecimento UFMG, os 

vídeos deverão ser produzidos, preferencialmente, em posição horizontal, com 

as dimensões da imagem de 1280 x 720 pixels ou 1920 x 1080 pixels, e com 

a proporção de 16:9. Considerando que a exibição é no espaço público, o áudio 

precisa ter qualidade e não ter muito ruído. Poderão ser desenvolvidos vídeos 

narrativos, descritivos, entrevistas, apresentações, dentre outros. Os trabalhos 

deverão ser apresentados de forma acessível, lúdica e dinâmica. 

 

O vídeo deverá ser carregado na plataforma YOUTUBE sob a definição de 

privacidade “não listado”. 

 

 

4. DA INSCRIÇÃO  

 

4.1.O estudante deverá ser o responsável pela inscrição do vídeo. A inscrição deverá 

ser feita no Sistema de Inscrição da Semana do Conhecimento por meio do 

preenchimento do formulário disponível no link: 

https://aplicativos.ufmg.br/conhecimento/semana 

 

 

4.1. Cada vídeo, deverá ser aprovado por um docente orientador da UFMG, que será 

o responsável pelas informações divulgadas no vídeo. A aprovação deverá ser 

feita no Sistema de Inscrição da Semana do Conhecimento por meio do 

preenchimento do formulário disponível no link 

https://aplicativos.ufmg.br/conhecimento/semana A produção do vídeo poderá 

contar com a participação de mais de um docente, técnico-administrativo, bem 

como de mais de um estudante.  

 

4.2. Data da inscrição: 

 10/08/2020 até as 16h do dia 08/09/2020. Não serão aceitos trabalhos enviados fora 

do prazo. 

 

 

5. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO  

 

5.1. Os vídeos inscritos serão avaliados por uma Comissão, cuja decisão é soberana, 

composta por professores da UFMG e por convidados especialistas, A avaliação 

seguirá os seguintes critérios: 

a) Aderência ao tema da presente Chamada; 

b) Originalidade, criatividade e inovação (na narrativa, nas imagens, etc.); 

c) Eficácia das imagens e sons utilizados para contribuir com a comunicação 

científica; 

d) Eficácia da narrativa para contribuir com a comunicação científica; 

e) Clareza e eficácia do vídeo para comunicar para públicos não especializados; 

 

5.2 Serão selecionados até 30 (trinta) vídeos para exibição durante a Semana do 

Conhecimento. Desses, 3 videos de cada categoria serão premiados 

(primeiro, segundo e terceiro lugar) com uma exibição na fachada digital do 

Espaço do Conhecimento. Outros reconhecimentos poderão também ser 

outorgados, em forma de menção honrosa. 

https://aplicativos.ufmg.br/conhecimento/semana
https://aplicativos.ufmg.br/conhecimento/semana


 

5.3 Em caso de empate, a Comissão de Avaliação analisará as propostas em 

questão e definirá a ordem de classificação, levando em consideração a 

originalidade do trabalho, a eficácia da comunicação com públicos não 

especializados e a utilização de recursos de acessibilidade, como legendas ou 

linguagem de sinais. A decisão da Comissão é soberana. 

 

5.4 A identificação de plágio resultará na suspensão da inscrição do trabalho. É 

considerado plágio a apresentação de trabalho de terceiros, em sua totalidade ou em 

partes, submetida como de autoria própria ou sem as devidas citações ou créditos ao 

autor. 

 

5.5  UFMG não assumirá responsabilidades por violações de direitos de propriedade 

intelectual eventualmente ocasionadas pelos vídeos produzidos pelos candidatos. No 

ato da inscrição, os autores dos vídeos se responsabilizam pela autoria e 

originalidade da proposta, bem como sobre os direitos de uso das imagens, sons, 

textos, softwares e quaisquer outros materiais e ferramentas protegidos por direito 

autoral, direito de uso de imagem ou patente, que venham a ser utilizados em seu 

desenvolvimento.  

 

5.6 Os autores automaticamente autorizam que seus vídeos inscritos sejam 

utilizados para exibição pública, a critério da UFMG. 

     5.7  Serão desconsideradas propostas: 

 de caráter publicitário, comercial ou institucional alheio à finalidade do 

#Visualiza UFMG; 

 de caráter ofensivo, preconceituoso e de fomento a discursos de ódio; 

 de partidos políticos ou promoção partidária; 

 que envolvam conteúdos dos quais não se possui licença para exibição ou 

veiculação; 

 que foram premiadas ou outorgadas com menção honrosa em edições anteriores 

do #VisualizaUFMG. 

 

 

6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO   

 

Os estudantes serão notificados via e-mail, até o dia 19 de outubro de 2020, sobre 

os trabalhos classificados para exibição. A lista dos trabalhos classificados será 

disponibilizada nas redes sociais da Diretoria de Divulgação Científica da Pró-

Reitoria de Extensão da UFMG. 

 

 

7. DA MOSTRA DOS VÍDEOS SELECIONADOS 

 

Os vídeos selecionados serão exibidos nas redes sociais da UFMG, entre os dias 20 

e 22 de outubro de 2020.  

 

 

8. CRONOGRAMA 



Inscrição dos vídeos: do dia 10/08/2020 até as 16h do dia 08/09/2020. 

Publicação da lista dos trabalhos classificados: até 19/10/2020. 

Exibição dos trabalhos classificados: de 20/10/2020 a 22/10/2020. 

Cerimônia de Premiação: 22/10/2020. 

Exibição dos vídeos premiados na Fachada Digital do Espaço do Conhecimento 

UFMG, em data a ser definida posteriormente. 

 

 

9.  CONTATOS PARA INFORMAÇÕES  

Diretoria de Divulgação Científica / Pró-Reitoria de Extensão / UFMG 

Endereço Eletrônico: ddc-eventos@proex.ufmg.br 

Telefones: (31) 3409-4427 | (31) 3409-4428 

 

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2020. 

 


