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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - PPG-CAPS 
 
Para contribuir com a divulgação do trabalho científico e produção de conhecimento realizados             
pelos membros do PPG-CAPS, os discentes do programa poderão produzir materiais (vídeos,            
pdfs e slides) com o conteúdo de seus projetos e sobre temas relacionados às linhas de                
pesquisa do PPG-CAPS para divulgação em mídias digitais. 
 
O discente que enviar o seu material para divulgação no site e mídias sociais do programa                
(com a anuência de seu orientador) poderá obter, mediante solicitação, o aproveitamento de 2              
horas em atividades acadêmicas especiais por material confeccionado, com o limite de            
aproveitamento de 8 horas (4 materiais).  
 
O material em PDF (slides), slides de imagens para Instagram ou o link para acesso ao vídeo                 
gravado, deverá ser enviado à coordenação do PPG-CAPS através do seguinte Formulário            
Google. 
 
Para publicação do material é imprescindível que o discente envie junto à sua produção, os               
formulários de Termo de Anuência do Orientador e Termo de Autorização para uso de              
conteúdo audiovisual e de imagem preenchidos e assinados.  
 
Recomendações para a produção do material de divulgação científica: 
 
Para a produção de slides, recomenda-se que o discente confeccione até 10 slides sobre o               
tema proposto, adequados à postagem no aplicativo Instagram.  
 
Para a produção dos vídeos, recomenda-se que esses tenham até 5 minutos de duração e               
sejam gravados em lugar silencioso e com iluminação adequada. Em caso de gravação do              
vídeo com o celular, posicione o telefone no sentido horizontal e em um local estável. Atente-se                
ao enquadramento e posicione-se em frente a uma fonte de luz, captando a sua imagem da                
cintura para cima. Olhe para a câmera como se estivesse olhando para o seu interlocutor.               
Utilize o microfone do celular para obter um melhor áudio.  
 
O material deverá abordar algum tema relacionado às linhas de Pesquisa do PPG-CAPS ou              
deverá descrever, de forma objetiva, o próprio projeto desenvolvido pelo discente. Utilize            
linguagem acessível e objetiva, que seja passível de compreensão pela sociedade em geral.  
 
Inicie os vídeos se apresentando (por ex. sou XXX, aluno do curso de mestrado ou doutorado                
do PPG-CAPS, e desenvolvo o meu projeto de pesquisa no laboratório XXX, orientado pelo(s)              
professor(es) XXX e o projeto é financiado pela agência XX de fomento), em seguida explique               
de maneira acessível e objetiva a importância do seu projeto para a sociedade e em que ele                 
consiste.  
 
Links com materiais de orientação para produção de vídeos:  
https://www.futura.org.br/como-fazer-videos-confira-tutoriais-com-passo-a-passo/ 
https://cursos.timtec.com.br/course/videos-educacionais-para-web/intro 
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