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OBJETO DO EDITAL 

1) O Departamento de História da Universidade de São Paulo está abrindo inscrições 

para a sua Primeira Mostra de Vídeos online com temáticas de divulgação 

historiográfica e comunicação de pesquisa. 

2) A Mostra ocorrerá em formato online, entre 16 e 19 de novembro, na qual serão 

exibidos os vídeos selecionados, conforme os critérios abaixo, no canal oficial do 

Departamento de História da FFLCH/USP no Youtube.  

3) A escolha dos vídeos para exibição obedecerá aos critérios de seletividade 

acadêmica e técnica abaixo relacionados, e não terá caráter competitivo ou 

classificatório, cabendo à Comissão Organizadora da Mostra, escolhido pelo 

Comitê Gestor do Canal Oficial do Departamento de História da FFLCH/USP a 

seleção e organização do material a ser exibido. 

4) A Comissão Organizadora, junto com o Comitê Gestor do Canal Oficial História 

USP  poderá selecionar alguns materiais para compor playlist permanente no 

Canal, caso o autor autorize.  

CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO:  

1) O autor do vídeo deve se enquadrar em um dos seguintes vínculos institucionais:  

a. Ser discente de graduação vinculado ao Departamento de História da 

FFLCH/USP 

b. Ser discente de pós-graduação, aos Programas de História Social ou 

História Econômica da USP 

c. Estar sendo orientado em nível de pós-graduação por um docente lotado 

no Departamento de História da FFLCH/USP.  

d. Ser pós-doutorando ou pesquisador associado supervisionado por docente 

lotado no Departamento de História da FFLCH/USP 

2) As inscrições devem ser homologadas pela Comissão Organizadora conforme os 

critérios de seletividade abaixo.  

INSTRUÇÕES PARA EFETIVAR A INSCRIÇÃO 

1) Fazer Upload do vídeo ao YouTube como vídeo não listado 

2) Preencher o Formulário Google no link: https://forms.gle/gGgkJ6Q8hbCLaUmt8 

3) Informar o link do vídeo pelo formulário Google, disponível no endereço acima 

4) Não serão aceitas inscrições por endereço eletrônico ou quaisquer outros meios 

que não o descrito neste item. 

https://forms.gle/gGgkJ6Q8hbCLaUmt8


 

 

CRITÉRIOS DE SELETIVIDADE HISTORIOGRÁFICA 

1) O vídeo deve ser realizado a partir de um tema histórico, reconhecível e 

enquadrável nas diversas áreas do conhecimento e abordagens do campo 

historiográfico.  

2) O vídeo deve ter um caráter de divulgação de conhecimentos historiográficos 

para o público não-acadêmico ou de comunicação de pesquisa em curso para os 

pares docentes e pesquisadores.  

3) Na abertura do vídeo devem estar informados o título do material, o autor e seu 

vínculo institucional e acadêmico com o Departamento de História.   

4) Todos os materiais de terceiros utilizados no vídeo – escritos, visuais, sonoros ou 

audiovisuais –deverão estar identificados com legenda ou nos créditos finais, e 

deverão estar isentos de qualquer restrição relativa aos direitos autorais e conexos.  

5) Os vídeos devem apresentar referências bibliográficas completas ao final ou 

durante a sequência pertinente. 

6) A locução ou as imagens não poderão utilizar linguagem discriminatória, ofensas 

ou calúnias contra grupos ou indivíduos, mantendo-se dentro das regras de decoro 

acadêmico, ainda que pautado pela informalidade e criatividade voltada para 

melhor comunicação com o público.   

 

CRITÉRIOS DE SELETIVIDADE TÉCNICA 

1) A filmagem deve ser feita em formato de tela  widescreen (“filmagem deitada”) 

2) O formato de arquivo deve ser “mp4” 

3) A duração máxima não deve ultrapassar 10 minutos 

4) A qualidade sonora deve ter uma boa audibilidade, permitindo a clara 

compreensão do que está sendo narrado, sem eco ou ruídos de fundo que 

atrapalhem ou que impeçam a inteligibilidade do conteúdo. 

5) A qualidade gráfica do vídeo deve ser “boa ou ótima” (acima de 480p) 

 

 

CRONOGRAMA 

• 01/8/2021 – Divulgação do edital 

• 30/9/2021 – Prazo para inscrição 

• 25 a 30/10/2021 – Divulgação 

• 16 a 19/11/2021 – MOSTRA NO CANAL OFICIAL HISTÓRIA /USP 
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