
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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EDITAL CPG 

 

1. OBJETIVO  

Como acordado na reunião da CPG 08 de outubro de 2019, a CPG lança este edital que tem 

como objetivo reconhecer e premiar apresentações em vídeo de alunos matriculados nos 

Programas de Pós-Graduação do ICB. Esse concurso busca estimular a comunicação e a 

disseminação do conhecimento científico, não apenas de temas de pesquisa específicos, mas 

também de metodologias experimentais e formas de ensino. Para contemplar todas essas 

vertentes, o edital está organizado em três modalidades: 

 

1- Vídeos de divulgação de linhas/ projetos de pesquisa 

2- Vídeos sobre métodos/ técnicas comumente usados na área biológica 

3- Vídeos/ Podcasts para ensino de disciplinas de graduação 

 

2. ELEGIBILIDADE DAS INSCRIÇÕES São elegíveis vídeos de alunos regularmente 

matriculados em Programas de Mestrado e Doutorado no ICB, com duração de 

aproximadamente 3 minutos (máximo de 5 minutos), narrados em português ou em inglês com 

legendas em português.  

 

3. PREMIAÇÃO: Os prêmios serão fornecidos pela SBI e pela SBBC. Será destinado um prêmio 

por categoria ou 3 prêmios para os melhores vídeos, a depender do número de inscritos em cada 

modalidade. 

 

4. CALENDÁRIO 

Prazo de submissão dos formulários e vídeos pelos alunos: 25/11/2019 

Pré-seleção de 5 vídeos por categoria, ou 15 vídeos ao todo, a depender do número de inscritos 

em cada modalidade: 2 a 6/12/2019 

Divulgação dos vídeos selecionados: 9 a 13/12/2019 

Cerimônia de apresentação dos vídeos selecionados e escolha dos premiados: 18/12/2019, às 

14:00 hs. 

 

5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

As inscrições serão feitas por meio eletrônico, através do formulário disponível no link:  

https://forms.gle/5iTi4kC2GKGK371i9   até o dia 25/11/2019. 

 Documentação necessária:  

- Formulário eletrônico preenchido 

- Upload do vídeo com duração máxima de 5 minutos. O vídeo tem livre formato e deverá conter 

em algum momento o nome do(s) aluno(s) e título do trabalho. O vídeo não poderá conter 

nenhum material (imagens ou sons) que envolva conflito de direito autoral.  

- Declaração do aluno e do orientador transmitindo os direitos autorias do vídeo para o ICB-

USP, permitindo sua divulgação em mídias sociais; 

https://forms.gle/5iTi4kC2GKGK371i9


 

 

6. COMISSÕES JULGADORAS Os vídeos serão avaliados por uma comissão julgadora 

indicada pela CPG, composta por 5 avaliadores. Dependendo do número de inscritos, será feita 

uma primeira etapa de seleção entre 2 e 6/12/2019, de modo a escolher 5 filmes por categoria. Os 

vídeos aprovados nessa etapa serão exibidos no dia 18/12, na ocasião da comemoração ICB 50 

anos. Após a exibição será feita a escolha e o anúncio dos vídeos premiados. 

 

7. CRITÉRIOS DE ANÁLISE Os critérios de premiação deverão considerar: originalidade e 

formato do vídeo, clareza, relevância para o desenvolvimento científico, para a formação 

científica ou para o ensino. Caso nenhum vídeo atinja os patamares mínimos exigidos nas 

diferentes áreas de conhecimento, pode-se decidir pela não atribuição do prêmio.  


