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Orientações para elaboração dos slides:
1. Elaborar os slides em conformidade com a pesquisa desenvolvida. O modelo e o número de slides
fica a critério do discente e do orientador.
2. Nos slides deverão constar, por escrito, os nomes completos e as instituições dos autores;
introdução; objetivos; material e métodos (ou metodologia); resultados e discussão; conclusão;
referências; e instituição de fomento (no slide de agradecimentos deve constar a logomarca da
PPPG e da instituição correspondente à modalidade da bolsa de cada discente).
3. A apresentação deverá ter clareza, bem como utilizar uma linguagem adequada.
-

Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e recursos gráficos possíveis.
Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente
compreendidas.

Orientações para elaboração dos vídeos:
1. O vídeo deve ter duração total entre 3 e 5 minutos;
2. Se a gravação for feita no celular, posicione o aparelho na horizontal (Formato do Youtube, canvas 16:9);
3. Atentar para a iluminação, posicionando a fonte de luz à sua frente, ajustando para evitar sombras
no rosto; evite fontes de luz ao fundo;
4. Quanto ao áudio, se possível gravar usando um microfone externo;
5. Evite usar o microfone do notebook, pois a qualidade é muito variável;
6. Escolha um local calmo, iluminado e silencioso. Tente evitar qualquer distração sonora na sala
onde está gravando;
7. Evite ruídos durante as gravações. Uma opção é gravar o áudio durante a noite. Se usar uma
música de fundo ou gravações relacionadas com o Plano de Trabalho desenvolvido, garanta que o
volume e a qualidade da reprodução não atrapalhem a apresentação
8. Antes de iniciar a gravação desligue o som de notificações em seu telefone e computador, e
cancele o toque para evitar chamadas durante a gravação;
09. Com relação ao cenário de fundo, procurar uma parede de cor branca, de preferência;
10. Evite gravar de costas para uma janela, pois a luz externa pode ofuscar/escurecer a imagem;

11. Não será permitida a apresentação por terceiros. A apresentação deve ser feita pelo bolsista (IC,
IT) ou voluntário (PEVIC).
12. A apresentação pode ser gravada pelo powerpoint.
13. Também é permitido gravar a apresentação com os slides e a voz, sem a necessidade da imagem
do rosto.
14. O estilo do vídeo é livre, mas o arquivo deve ser enviado no formato MP4, cujo tamanho não
deve exceder 25 Mb.

Submissão dos vídeos:
1. O vídeo-pôster deve ser submetido pelo(a) orientador(a) por meio de link personalizado que será
enviado pelo email semic@uefs.br. O período de submissão é de 16 a 25/10/2021.
2. Salientamos que o título do Plano de Trabalho tem que ser o mesmo que foi aprovado no
respectivo Edital 2020. Se por algum motivo o título precisou ser alterado, a Coordenação de
Iniciação Científica deve ser informada usando o mesmo link de submissão do vídeo.
3. Pelo link será solicitada a descrição resumida do trabalho (máximo 1000 caracteres ).
4. No ato da submissão, o(a) orientador(a), em acordo com o(a) bolsista e voluntário(a), deverá
autorizar a divulgação do vídeo e uso de imagem. Em caso de pesquisa com sigilo, por exemplo, o
vídeo não deverá ser enviado via link fornecido e sim diretamente para o email para pppgic@uefs.br.

