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Orientações para confecção de material para divulgação das dissertações 

 
 
 

A produção de conhecimento técnico e científico de relevância é o objetivo principal do PPG MP 

Medicina, mas tão importante quanto produzir, é divulgar as novas descobertas para os públicos acadêmico 

e leigo, não só para contribuir com a literatura científica (acessada predominantemente pela comunidade 

acadêmica), mas também como uma “prestação de contas” para a Sociedade Civil que direta ou 

indiretamente financia nossas pesquisas. Com o intuito de maior transparência do que está sendo produzido 

em nosso programa, criamos um perfil do Programa no Instagram para divulgação. 

Dentre os materiais que pretendemos divulgar estão os produtos das dissertações de maneira 

acessível ao público nas mídias sociais. 

Assim, foi aprovada na 41ª Reunião da Comissão Coordenadora do PPG MP Medicina, ocorrida 

em janeiro de 2023, a obrigatoriedade de depósito de dois vídeos, sendo um curto (60-90 segundos) e outro 

de no máximo 5 minutos e um texto sucinto, com informações relevantes sobre a pesquisa, de maneira que 

não comprometa a publicação futura, em linguagem acessível ao público leigo sobre o projeto desenvolvido. 

Segue abaixo instruções para a confecção deste conteúdo, as quais também podem ser 

encontradas na página do programa: 

 

MOMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL: 

O material produzido (texto e vídeos) conforme orientações abaixo deverá ser entregue após o 

depósito da dissertação e antes do agendamento da apresentação/defesa da dissertação. O aluno deverá 

encaminhar por e-mail para a secretaria do programa (ppgmpmedicina@fmrp.usp.br), com cópia para o 

orientador, o qual deve confirmar a ciência e o de acordo com o material enviado. 

 

TIPO DE PRODUÇÃO A SER ENVIADA: 

1) Um texto de no máximo 100 palavras, em linguagem de fácil compreensão para o público leigo, sobre 

o seu trabalho concluído. O conteúdo do texto deverá incluir: o contexto/importância do estudo, o 

que foi “descoberto” e a relevância do achado para a ciência e a sociedade. 

2) Um vídeo de no máximo 90 segundos (tempo máximo de Reels no Instagram, o vídeo é bloqueado 

depois desse tempo) e um vídeo de 3 a 5 minutos no máximo (que será publicado no Youtube). Os 

vídeos poderão ser feitos com o aluno apresentando/falando sobre o próprio projeto ou animação 

ou imagens do experimento e com narração do aluno. Não há formato específico para a confecção 

do vídeo. 
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O material produzido deverá vir ACOMPANHADO de: 

(*) = informações obrigatórias 

(*) uma foto ou figura (não servem tabelas e gráficos com resultados) que remeta à ideia do trabalho. 

Sugestão: caso o trabalho tenha análises que envolvam microscopia pode ser colocada uma foto de um slide 

relacionado ao trabalho, mas caso não tenha pode ser uma foto ou figura que represente a temática abordada, 

por exemplo, a descoberta de um novo gene ou de uma função nova do gene (colocar uma figura que remeta 

ao cromossomo); um estudo que fale sobre disforia de gênero pode ter uma foto ou figura que lembre as 

causas LGBTQIA+. 

(*) atentar para as questões relativas aos direitos de uso de imagem no caso de fotos ou figuras não autorais 

retiradas da internet. 

(*) informações se houve ou não patrocínio de agência de fomento para o desenvolvimento do projeto ou 

bolsa de estudos concedida durante o período da pós-graduação. Lembrar de agradecer sempre a CAPES. 

(*) se o trabalho recebeu algum tipo de premiação (descrever o evento, a data e qual foi o prêmio). 

(*) se o trabalho já tiver sido publicado em parte ou todo o DOI da publicação (se houver) ou a revista em que 

o trabalho foi aceito (para os trabalhos Epub). 

 

O aluno que não entregar o material não poderá realizar o agendamento da 

apresentação/defesa da dissertação. 
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