
 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

Programa de Pós-Graduação em Patologia 

 

XIII Jornada do Programa de Pós-Graduação em Patologia 

Repensando a Ciência na Pandemia 

31 de agosto a 02 de setembro de 2021 

 

Edital 01/2021 PPG Patologia 

Regulamento do I Prêmio de Divulgação Científica “In Science We Trust” 

 

1. Definição e Apresentação da Proposta 

 

O conhecimento científico circula na sociedade e a ciência faz parte das soluções da vida 

cotidiana da população, de modo que a ciência deve ser discutida amplamente. No entanto, embora 

a popularização da ciência seja de extrema importância, ela ainda é considerada secundária à 

publicação científica entre os próprios pesquisadores. Nesse contexto, a comissão organizadora da 

XIII Jornada do Programa de Pós-Graduação em Patologia: Repensando a Ciência na Pandemia, a ser 

realizada de 31 de agosto a 02 de setembro de 2021, apresenta o I Prêmio de Divulgação Científica 

“In Science We Trust”. O objetivo do prêmio é estimular os acadêmicos dos cursos de Mestrado e 

Doutorado do PPG Patologia e os alunos de iniciação científica vinculados a projetos desenvolvidos no 

PPG Patologia a treinarem seus diálogos com a sociedade, premiando os alunos que melhor expõem 

o seu objeto de pesquisa em linguagem leiga, para divulgação na sociedade. 

 

2. Objetivos 

Esta proposta tem três objetivos principais: 

2.1. Incentivar o desenvolvimento da habilidade de comunicação dos estudantes de graduação e de 

pós-graduação, focando na sua capacidade de traduzir o conhecimento especializado para uma 

audiência leiga (não especialistas). 

2.2. Ajudar a consolidar uma cultura científica dentro da universidade, fornecendo uma oportunidade 

de integração entre participantes, possibilitando que conheçamos e conversemos sobre as pesquisas 

desenvolvidas na Instituição. 



2.3. Apresentar o seu trabalho de pesquisa e desenvolvimento realizado dentro das universidades e 

instituições de pesquisa, utilizando novos meios de comunicação que não artigos científicos, e assim 

contribuir para a divulgação científica e para a democratização do conhecimento em todas as camadas 

da população.  

 

3. Inscrição de candidatos 

3.1 Poderão candidatar-se ao prêmio: 

- Alunos de pós-graduação regularmente matriculados nos cursos de Mestrado e Doutorado 

do PPG Patologia da UFCSPA; 

- Alunos de iniciação científica (bolsistas ou voluntários registrados no CIPIC) vinculados a 

projetos desenvolvidos por alunos do PPG Patologia. 

Observação: Não serão aceitas mais de uma inscrição por projeto desenvolvido no PPG. 

3.2 O período de inscrições dos trabalhos será de 02 a 13 de agosto de 2021. 

3.3 Os candidatos deverão inscrever-se pelo link https://forms.gle/XkjknBKhcRf5tt4o6, pelo qual 

deverão enviar os documentos indicados no item 4 (vídeo, resumo e anuência do orientador). 

 

4. Normas para a elaboração da apresentação 

4.1 O candidato deverá gravar um vídeo explicando o assunto do seu trabalho utilizando uma 

linguagem clara e objetiva, sem utilizar jargões científicos. 

4.2 O candidato deverá utilizar a sua criatividade para expor o conteúdo de seu trabalho, podendo 

utilizar as mais diversas ferramentas para tal (como mídias adicionais, fantasia, instrumentos musicais, 

equipamentos laboratoriais, ilustrações etc.). 

4.3 Caso o candidato escolha gravar-se, as apresentações devem ser gravadas com o auxílio de câmera 

ou celular (na horizontal), e se possível em ambiente bastante iluminado e com a captação do áudio 

alto e com boa qualidade. 

4.4 Caso o candidato utilize figuras, músicas ou qualquer outro tipo de material que não seja de 

autoria própria, a propriedade autoral deverá ser referenciada.  

4.5 O vídeo deve ter duração de no máximo 5 minutos e deverá ser no formato .mp4. Em caso de 

tempo excedido o candidato será automaticamente desclassificado. Para fins de envio do vídeo no 

momento da inscrição, o candidato deverá fazer o upload do vídeo no GoogleDrive e inserir o link de 

compartilhamento no formulário (lembrando de permitir o livre acesso a quem tiver o link). 

4.6 O candidato deverá autorizar a divulgação de seu vídeo no momento da inscrição no evento para 

participar da premiação. 

4.7 Juntamente com o vídeo, o candidato deverá anexar um documento em pdf com o resumo da 

pesquisa, o qual será a legenda para divulgação do trabalho nas redes sociais do PPG Patologia 

(Instagram), de acordo com o modelo (Anexo I). 

https://forms.gle/XkjknBKhcRf5tt4o6


 

4.8 O candidato deverá anexar ao final da inscrição a anuência formal do seu orientador para 

participar do I Prêmio de Divulgação Científica “In Science We Trust”, de acordo com o modelo (Anexo 

II).  

4.9 Os alunos do PPG Patologia deverão fazer referência ao programa e à UFCSPA no vídeo 

produzido. 

4.10 A decisão da comissão julgadora é final, não cabendo recursos. 

 

5. Premiações e Comissão Avaliadora 

 A Comissão Avaliadora será composta por membros escolhidos com o intuito de abranger e 

representar as diferentes áreas relacionadas à pesquisa e tecnologia e à divulgação científica. O 

evento premiará os 3 (três) primeiros colocados de acordo com uma nota dada por um júri composto 

por representantes da comunidade científica (peso 4,0), de comunicação/divulgação (peso 4,0), além 

dos dados de abrangência nas redes sociais (curtidas/compartilhamentos/comentários) (peso 2,0). 

Os dados de abrangência serão computados a partir da plataforma Instagram, onde serão 

divulgados os vídeos na rede social do PPG (@ppgpatologia) no período de 23 de agosto de 2021 (às 

00 horas) a 01 de setembro de 2021 (às 23 horas e 59 minutos).  

Os premiados receberão certificados e um prêmio em dinheiro, conforme apresentado 

abaixo: 

1° Colocado: R$ 300,00 

2° Colocado: R$ 200,00 

3° Colocado: R$ 100,00 

 

6. Casos omissos serão avaliados pela Comissão Coordenadora do evento. 

 

 

Porto Alegre, 23 de julho de 2021. 
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Anexo I 

Legenda para o vídeo do candidato 

 

A legenda do vídeo do candidato é um resumo do trabalho apresentado no vídeo. Ela será postada 

junto ao vídeo do candidato, e deverá seguir as orientações de formatação a seguir: 

 

● Fonte Calibri, tam 11, justificado, espaçamento 1.5 

● Conter o título do trabalho, com a primeira letra maiúscula  

● Listagem de todos os autores (sobrenome, nome) em negrito 

● Instituição em que foi desenvolvido 

● Ter no máximo 300 palavras (incluindo título e autores) 

● Estar no formato .pdf 

● Usar linguagem leiga, sem uso de termos técnicos e jargões científicos 
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Anexo II 

 

Porto Alegre, ____ de __________________ de 2021. 

 

Assunto: Anuência formal do orientador para participação do candidato no I Prêmio de Divulgação 

Científica “In Science We Trust” 

 

Prezada comissão, 

Eu, __________________________________________________________, Professor(a) 

Orientador(a) do aluno(a)____________________________________ __________________, venho 

por meio desse instrumento atestar a minha concordância com a participação do meu(minha) aluno(a) 

no I Prêmio de Divulgação Científica “In Science We Trust”, o qual participará com o trabalho 

intitulado ______________________. Eu também atesto para os devidos fins que a propriedade 

autoral de material de terceiros (figuras, tabelas, músicas etc.) utilizadas para a confecção do vídeo 

foram devidamente referenciadas. 

A entrega do I Prêmio de Divulgação Científica “In Science We Trust” ocorrerá durante a 

realização da XIII Jornada do Programa de Pós-Graduação em Patologia, entre os dias 31 de agosto 

a 02 de setembro de 2021, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Patologia da 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 

Fico à disposição para prestar esclarecimentos adicionais. 

 

Atenciosamente, 

 

_____________________________________         

(Nome e Assinatura do orientador) 


