
 

 

 

 

 

CHAMADA DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO PARA O CURTA CIÊNCIA, ATIVIDADE INTEGRANTE DO II 

CONGRESSO NACIONAL UERN: (RE) CONEXÕES PARA A EDUCAÇÃO DO 

AMANHÃ  

A coordenação do II Congresso Nacional UERN: (re) conexões para a educação do 

amanhã convida, através desta chamada, os coordenadores e/ou membros dos projetos de 

Ensino, Pesquisa e Extensão no âmbito da UERN, a inscreverem suas ações para compor a 

programação do evento. 

 

  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 O Congresso Nacional UERN é um evento anual, realizado no mês em que se 

comemora o aniversário da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN. 

1.2 O II Congresso Nacional UERN: (re) conexões para a educação do amanhã será 

realizado no período de 20 a 24 de setembro de 2021, antecedendo o aniversário de 53 

anos da instituição. 

1.3 Dentro das atividades do Congresso será realizado o momento Curta Ciência, o qual 

será destinado para a apresentação dos projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

UERN, como forma de dar visibilidade a essas ações e promover a maior divulgação 

para os participantes do evento em toda sua programação.  

1.4 O Curta Ciência consiste na exibição de vídeos curtos das ações de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

1.5 Os vídeos serão gravados/produzidos pelos coordenadores e/ou membros dos projetos, 

respeitando as recomendações e exigências informadas neste documento. 

1.6 Todos os vídeos recebidos serão disponibilizados no site do evento, bem como no canal 

da UERN oficial, no YouTube. 

  

2. DA PARTICIPAÇÃO: 

2.1 Os interessados devem fazer parte do projeto, para realizar a gravação dos vídeos curtos, 

levando informações importantes e relevantes aos participantes do evento. 

2.2 Os vídeos podem ser produzidos por qualquer membro do projeto e devem ter a duração 

mínima de 02 minutos e máxima de 03 minutos. 

2.3 A abertura do vídeo deverá trazer as informações da ação: nome do projeto, 

coordenador/a, faculdade ou campus vinculado, para, em seguida, tratar das atividades 

do projeto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.4 Cada ação só poderá enviar um (01) vídeo, e o mesmo deverá ser encaminhado em 

formato MP4. 

2.5 Os vídeos deverão ser enviados até o dia 12 de agosto de 2021. 

3. DAS ORIENTAÇÕES: 

3.1 Serão recebidos vídeos que tenham sido capturados por filmadora, câmera fotográfica, 

telefone celular, tablet, etc. 

3.2 Os vídeos que forem realizados em aparelhos de celular tipo smartphone, devem 

posicionar o aparelho na horizontal e alinhar a câmera de preferência na altura do rosto. 

3.3 Ao gravar o vídeo, evitar ficar muito longe da câmera para não prejudicar o áudio; a 

distância de 50 centímetros do rosto, em geral, é a mais adequada. 

3.4 Os vídeos serão utilizados e exibidos na abertura das salas temáticas do congresso, e 

ficarão disponíveis no site do evento. 

3.5 O envio dos vídeos deverá ser realizado por meio do link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPnGghAe0PEGKgZaFeOWeSh00UJ9ks

ZF84-aZC-SWK6oNgLA/viewform  onde, também, deverão ser preenchidos os dados e 

enviado o arquivo do vídeo.  

3.6 Não serão aceitos vídeos encaminhados por qualquer outro meio que não seja o 

indicado no item anterior.   

3.7 Os vídeos que ultrapassarem os 03 minutos indicados, serão ajustados pelo editor de 

audiovisual.  

3.8 Na abertura do vídeo deverá ser informado o nome do projeto, coordenador/a, faculdade 

ou campus vinculado, e, em seguida, iniciar a gravação das ações do projeto de forma 

breve. 

3.9 Procure um ambiente iluminado, limpo e organizado, cuidando para que o fundo, atrás 

de você, não tenha distrações. Dê preferência a paredes lisas.   

3.10 Poderão ser utilizadas imagens como plano de fundo na gravação. Aqueles que possuem 

conhecimentos mais aprofundados sobre os mecanismos de programação visual, podem 

utilizar a criatividade. 

3.11 É liberada a utilização de animações e ilustrações dos vídeos produzidos, contanto que 

sejam respeitadas as exigências de formato, tempo, e as informações exigidas no início 

do vídeo. 
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4. DAS INSCRIÇÕES: 

4.1 As inscrições e o envio do material deverão ser realizados no período de 23 de julho a 

12 de agosto de 2021, através do link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPnGghAe0PEGKgZaFeOWeSh00UJ9ks

ZF84-aZC-SWK6oNgLA/viewform com preenchimento do formulário digital contendo 

as informações do projeto. 
4.2 Os vídeos que não estiverem no formato indicado, não serão aceitos. 

 

Mossoró/RN, 23 de julho de 2021.  

 

 

 

Atenciosamente, 

Coordenação da Comissão Organizadora do II Congresso Nacional UERN. 

Portaria n. 74/2021-GR-/UERN 

congressouern@uern.br 
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