PRÊMIO VÍDEO DE PÓS-GRADUAÇAO DA USP CICLO 22
EDITAL PRPG 36/2022
1. OBJETIVO
Este edital tem como objetivo promover e divulgar a reflexão da Pós-Graduação da USP
acerca dos marcos de 1822 e 1922, congregando as pesquisas em andamento em nível
de mestrado e doutorado que tratam de temas relacionados ao período da
independência do Brasil e do modernismo nas várias áreas de conhecimento. Serão
concedidos 03 (três) PRÊMIOS VÍDEO DE PÓS-GRADUAÇAO DA USP CICLO 22 aos
autores dos vídeos escolhidos. Este edital converge às ações que se realizam nas
Unidades de Ensino, Institutos Especializados e Museus Estatutários, bem como aos
órgãos da PRCEU, em torno do bicentenário da Independência e o centenário da Semana
de 22, e se coaduna com as atividades do GT criado pelo Magnífico Reitor da
Universidade de São Paulo através da portaria GR 47, de 26 de fevereiro de 2021, com o
objetivo de articular as iniciativas surgidas no âmbito da Universidade relativas ao
Projeto USP 22, rebatizado de CICLO 22.
2. ELEGIBILIDADE DAS INSCRIÇÕES
São elegíveis vídeos de alunos(as) regularmente matriculados(as) como ativos em
quaisquer Programas de Mestrado e Doutorado na USP, com a anuência do(a)
orientador(a). Serão aceitos vídeos realizados por mais de um(a) aluno(a)/autor(a).
3. PREMIAÇÃO
1) O/a(s) autor/a(es) dos 2 (dois) primeiros colocados do PRÊMIO VÍDEO DE PÓSGRADUAÇAO DA USP CICLO 22 receberão um prêmio no valor de R$ 2.500,00 e
um Certificado de Premiação assinado pelo Magnífico Reitor da Universidade
de São Paulo e pelo Pró-reitor de Pós-graduação;
2) O/a(s) autor/a(es) do terceiro colocado do PRÊMIO VÍDEO DE PÓSGRADUAÇAO DA USP CICLO 22 será(ão) agraciado(s) com Menção Honrosa e
receberá(ão) um Certificado de Premiação assinado pelo Magnífico Reitor da
Universidade de São Paulo e pelo Pró-reitor de Pós-Graduação;
3) Os/as orientadores/as dos 3 (três) vídeos selecionados também receberão um
Certificado de Premiação assinado pelo Magnífico Reitor da Universidade de
São Paulo e pelo Pró-reitor de Pós-graduação;
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4) Os recursos para a premiação serão provenientes da Pró-reitoria de Pósgraduação;
5) Os recursos concedidos aos Pós-graduandos deverão seguir as regras de
execução orçamentária da USP, devendo portanto os vencedores serem
alunos(as) quando do recebimento do valor do prêmio.
4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
As inscrições serão feitas pelos(as) orientadores(as) e deverão ser realizadas por meio
eletrônico atendendo orientação específica na página eletrônica da PRPG, até o dia
01/06/2022 às 18h00.
Documentação necessária:






Upload do vídeo com duração máxima de 3 minutos contendo reflexão
relacionada aos marcos de 1822 e 1922 nas várias áreas de
conhecimento. O vídeo tem livre formato e deverá conter em algum
momento o(s) nome(s) do(a, as, os) aluno (a, as, os), orientador(a),
Programa de Pós-graduação e Unidade. O vídeo não poderá conter
nenhum material (imagens ou sons) que envolva conflito de direito
autoral;
Declaração do(a, as, os) aluno(a, as, os) e do(a) orientador(a)
transmitindo os direitos autorais do vídeo para a USP e permitindo sua
divulgação em mídias sociais.
Comprovante atualizado de vinculação corrente a algum programa de
pós-graduação da USP.

5. COMISSÕES JULGADORAS
A USP - Pró-reitoria de Pós-graduação, em colaboração com o GT do CICLO 22 USP,
definirá uma Comissão de Seleção e de Avaliação que escolherá os 3(três) vídeos
vencedores.
6. CRITÉRIOS DE ANÁLISE
Os critérios de premiação deverão considerar: originalidade, formato do vídeo e
relevância para a reflexão relacionada ao período independência do Brasil e ao
modernismo. A Comissão de Seleção e de Avaliação deverá, de plano, desclassificar
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projetos que descumpram os requisitos do presente edital.

7. CRONOGRAMA
Ação

Data

Responsável

Publicação do edital

28/03/2022

USP - PRPG

Período de inscrições das

28/03/2022 a 01/06/2022

Docentes supervisores

01/06/2022 a 17/06/2022

USP - PRPG – Comissão de

propostas
Análise e Seleção inicial
dos vídeos

Seleção

Divulgação do resultado

17/06/2022

USP - PRPG

Recursos administrativos

17/06/2022 a 24/06/2022

Docentes supervisores

Análise dos recursos

27/06/2022

USP - PRPG – Comissão de

administrativos
Divulgação da lista das

Seleção
27/06/2022

USP - PRPG

a definir

USP - PRPG e Membros das

três equipes vencedoras
Solenidade de entrega da
distinção acadêmica

equipes vencedoras

8. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos, no presente Edital, serão resolvidos pela Pró-reitoria de Pósgraduação, com apoio da Comissão de Seleção e de Avaliação.
Autorizo. Publique-se.
Marcio de Castro Silva Filho
Pró-Reitor de Pós-Graduação
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ANEXO I
AUTORIZAÇÃO
Eu, ___________________________________________________ , discente do
Programa de Pós-Graduação __________________________________________ abaixo
assinado (a), autorizo a PRPG da Universidade de São Paulo, sediada na cidade de São
Paulo - SP, R. da Reitoria, 374, Cidade Universitária, inscrita no CNPJ sob o nº
63.025.530/0001-04, a utilizar minhas imagens e falas em sua programação e a veiculá-la
nos meios de difusão a que tiver acesso a USP, como Internet, cabodifusão e
radiodifusão.
Autorizo que minhas imagens e meu depoimento sejam editados conforme a
vontade dos realizadores do programa - desde que não denigram a minha imagem - e
que o programa seja veiculado e/ou comercializado em território nacional, por tempo
indeterminado.
Declaro estar ciente do conteúdo do vídeo inscrito no Edital Prêmio Vídeo PósGraduação da USP CICLO 22, e de que não possuo qualquer direito autoral sobre o
mesmo. Atesto serem verdadeiras todas as informações fornecidas nesta autorização.
________________ , ____ de ________________ de 2022.
ass. ____________________________________
RG:
CPF:
Eu, ___________________________________________________ , docente do
Programa de Pós-Graduação __________________________________________ abaixo
assinado (a), autorizo a PRPG da Universidade de São Paulo, sediada na cidade de São
Paulo - SP, R. da Reitoria, 374, Cidade Universitária, inscrita no CNPJ sob o nº
63.025.530/0001-04, a utilizar minhas imagens e falas em sua programação e a veiculá-la
nos meios de difusão a que tiver acesso a USP, como Internet, cabodifusão e
radiodifusão.
Autorizo que minhas imagens e meu depoimento sejam editados conforme a
vontade dos realizadores do programa - desde que não denigram a minha imagem - e
que o programa seja veiculado e/ou comercializado em território nacional, por tempo
indeterminado.
Declaro estar ciente do conteúdo do programa, e de que não possuo qualquer
direito autoral sobre o mesmo. Atesto serem verdadeiras todas as informações
fornecidas nesta autorização.
________________ , ____ de ________________ de 2022.
ass. ____________________________________
RG:
CPF:
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