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INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DISCENTE NA XII MOSTRA DA PÓS-

GRADUAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

 

SOBRE A XII MOSTRA 

A Mostra de Pós-Graduação é um evento anual organizado pela PROPG e os 

Programas de Pós-Graduação da UFMT para divulgar projetos e resultados de 

pesquisa no âmbito da pós-graduação stricto sensu na Universidade. O evento 

visa contribuir qualitativamente na elaboração, desenvolvimento e conclusão dos 

estudos e, consequentemente, oportunizar a integração de conhecimentos por 

meio da convergência de saberes e sua socialização no âmbito da Universidade 

Federal de Mato Grosso e da sociedade mato-grossense e brasileira. 

Na edição de 2021, o evento será realizado de forma inteiramente online de 

01/11/2021 a 07/11/2021, com uma rica programação de atividades síncronas 

(palestras, mesas-redondas e minicursos) e assíncronas (apresentações de 

comunicações orais em vídeos previamente gravados).  

 

SOBRE A PARTICIPAÇÃO DISCENTE COM APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHO 

Devido aos desafios impostos pela pandemia do COVID-19, uma das partes 

mais essenciais de nossa Mostra - a apresentação de pesquisas de Mestrado e 

Doutorado na UFMT - foi movida para o formato remoto assíncrono. Assim, cada 

aluno(a) fará a divulgação de resultados parciais e finais de seus estudos em 

resumo textual publicado em caderno de resumos da mostra e em vídeo 

previamente gravado e exibido no site do evento de 01/11/2021 a 07/11/2021.  

Entre 06/09/2021 e 17/09/2021, os(as) alunos(as) de Mestrado e Doutorado 

farão a inscrição no site do evento, cuja URL será divulgada oportunamente pela 

comissão organizadora. No ato da inscrição, os(as) alunos(as) preencherão 

formulário contendo: 

1. Campos para dados pessoais; 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO  

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 2367 - Boa Esperança - Cuiabá/MT – CEP: 78060-900 

  

 

2. Campo textual para registro do resumo e das palavras-chave de seu 

trabalho; 

3. Campo para indicação de URL com o vídeo de sua apresentação. 

 

SOBRE A PRODUÇÃO DO RESUMO E DAS PALAVRAS-CHAVE 

No ato da inscrição no evento, o(a) aluno(a) deverá cadastrar um resumo de 

seu trabalho, contendo entre 200 e 500 palavras, informando problema e objetivo 

de pesquisa, referenciais teóricos, metodologia e resultados atingidos até o 

presente momento da pesquisa. Não devem ser incluídas referências, figuras, 

quadros, tabelas etc.  Além do resumo, devem ser indicadas de 3 a 5 palavras-

chave que descrevam seu trabalho. As palavras-chave devem ser iniciadas por 

letra maiúscula e separadas por ponto final. 

 

SOBRE A PRODUÇÃO DO VÍDEO 

O vídeo deve ser gravado pelo(a) discente com duração de cerca de 5 minutos, 

com uma apresentação oral de seu trabalho. Os(As) alunos(as) podem lançar 

mão de formatos criativos de apresentação e edição do vídeo, com recursos 

imagéticos, textuais, sonoros etc., com vistas a comunicar as principais 

informações sobre seu estudo e o contexto da pesquisa, a saber:  

• Nome do(a) aluno(a); 

• Nome do(a) orientador(a); 

• Programa de pós-graduação em que está matriculado(a); 

• Linha de pesquisa a que o(a) aluno(a) se vincula; 

• Resumo do projeto (problema, objetivos, referências e metodologia); 

• O que já foi feito até agora na pesquisa; 

• O que falta fazer até a qualificação/defesa; 

• E-mail de contato. 

Na apresentação, desde que os aspectos da pesquisa fiquem claros, o(a) 

aluno(a) poderá: 
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• gravar a apresentação com sua imagem aparecendo no vídeo para 

explicar a pesquisa; ou 

• gravar vídeos capturando a tela do computador com narração ao fundo, 

explicando sua pesquisa (sem sua imagem aparecer no vídeo); ou 

• gravar vídeos produzidos em sistemas de multimídia com ou sem sua 

imagem aparecendo, mas com a narração ao fundo explicando a pesquisa. 

Veja algumas opções de formato nestes links:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=SPedHV1RVJQ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=kpG_0yWlA2Q 

  

Os vídeos devem ser gravados em condições adequadas de iluminação e em 

ambiente silencioso. Caso a gravação seja feita usando um celular, 

recomenda-se posicioná-lo na horizontal e apoiá-lo em uma superfície estável. 

  

Após a gravação e edição, o(a) aluno(a) deve acessar seu canal no YouTube 

(ou criar um canal para si na plataforma) e postar seu vídeo em formato "não 

listado" no YouTube. O link gerado pela plataforma será informado pelo(a) 

aluno(a) no ato da inscrição no evento.  

  

Veja um tutorial bem simples para criação um canal no YouTube e postagem de 

vídeo em formato "não listado" na 

plataforma: https://www.youtube.com/watch?v=9tYXUhzeDR0 

  

O link para o vídeo ficará disponível na plataforma da XII Mostra da Pós-

Graduação durante o período de 01/11/2021 a 07/11/2021. Apenas após esse 

prazo o(a) aluno(a) poderá proceder à sua remoção do YouTube, caso o deseje.  

 

CONTATO PARA DÚVIDAS, SUGESTÕES E ESCLARECIMENTOS 

mostradaposgraduacao@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SPedHV1RVJQ
https://www.youtube.com/watch?v=kpG_0yWlA2Q
https://www.youtube.com/watch?v=9tYXUhzeDR0

