
Instruções para a gravação e upload de vídeo do projeto de extensão 

- Os vídeos dos projetos deverão estar na plataforma do You Tube como não listado. O link do 

vídeo deverá ser enviado por meio de formulário disponível em nosso site: 

www.depext.uerj.br , no período de 05 a 20 de setembro de 2022.  

- Os vídeos deverão ser gravados na horizontal.  

- Caso o projeto possua bolsista, o bolsista é quem deve apresentar o conteúdo do vídeo. 

- Como identitificar o vídeo: número do Projeto+título do Projeto. 

- Duração: até 3 min (vídeos com mais de 180 segundos não serão considerados e a inscrição 

será excluída);  

- Upload: 720 p (máximo) 

- Conteúdo (informações que deverão constar nos vídeos):  

* Parte 1 : Apresentação (dizer o nome do projeto, nome da coordenação, nome do bolsista ou 

de quem o está apresentando, nome da Unidade de vinculação do projeto); 

* Parte 2: Objetivo(s) do Projeto (dizer quais são os objetivos do projeto e qual é a 

comunidade-alvo, ou seja, para quem o projeto é direcionado); 

* Parte 3: Atividades realizadas e sua importância para a comunidade Uerjiana e externa à Uerj 

(mencionar quais atividades foram realizadas desde abril de 2022 até o presente momento).  

* Finalização: Indicar as próximas etapas do projeto, as atividades que serão realizadas, o que 

se espera alcançar com a continuação das ações do projeto.  

* Opcional: Incluir e-mail de contato no vídeo (em legenda), home-page do projeto (para que 

interessados possam entrar em contato).  

IMPORTANTE-  

* Os vídeos serão transmitidos pelos canais de divulgação institucionais da UERJ. Ao enviar os 

vídeos para o DEPEXT, as/os autoras/es concordam com a cessão de direitos autorais ( de 

imagem e de voz) por tempo indeterminado.   

* Vídeos que tratem de temas alheios ao conteúdo dos projetos não serão considerados para 

divulgação pela equipe do DEPEXT. 

* Os apresentadores receberão certificação de participação na Mostra de Extensão. 

* Informar, no formulário, e-mail atualizado para que as informações sobre recebimento sejam 

devidamente encaminhadas.   

* Os vídeos mais bem avaliados serão indicados como finalistas para o Prêmio de Extensão, 

que requererá apresentação presencial em data a ser divulgada.   

 

http://www.depext.uerj.br/


 


