PROPEP – Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
Programa Institucional de Iniciação Científica

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
CURTAS METRAGENS – DOCUMENTÁRIOS – REPORTAGENS JORNALÍSTICAS
PARA VEÍCULOS IMPRESSOS (CDC) e TIRAS DE DESENHO EM QUADRINHOS
(QCiência) - INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
EDITAL 2014
A PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA (PROPEP) abre as inscrições para o
Festival de Curtas, Documentários e Animações Sobre Ciência, Reportagens Jornalísticas Para
Veículos Impressos (CDC) e a QCiência: Tiras de Desenho em Quadrinhos baseados em projetos
do PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA DA UNIGRANRIO.
As inscrições estarão abertas no período de 14 de agosto a 12 de setembro de 2014.
O Festival CDC / QCiência – Iniciação Científica é uma iniciativa da PROPEP e das Escolas
de Ciências Sociais e Aplicadas (Cursos de Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e
Propaganda e Jornalismo e Curso de Design Gráfico) e de Educação, Ciências, Letras, Artes e
Humanidades (Curso de Artes Visuais).
1 - FINALIDADE
Despertar nos alunos de Comunicação Social o interesse pela Comunicação Científica e
Tecnológica. Neste contexto, os estudantes deverão demonstrar capacidade de compreensão do
discurso científico e habilidade para transmitir os temas, por vezes complexos, da ciência e
tecnologia, em linguagem e produção de imagens que possibilitem o entendimento dos conteúdos
por um público não especializado.
2 - OBJETIVOS GERAIS
2.1. Estimular a produção audiovisual, textual e criativa dos alunos de graduação do Curso de
Comunicação Social, nas habilitações em Publicidade e Propaganda e Jornalismo, por intermédio
da produção de documentários e reportagens jornalísticas para veículos impressos (CDC) e
produção de tiras de desenho em quadrinhos (QCiência) pelos alunos do Curso de Artes Visuais e
Design Gráfico.
2.2. Promover a divulgação dos trabalhos dos bolsistas de Iniciação Científica e Tecnológica dos
cursos de graduação e do ensino médio da Unigranrio.
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2.3. Promover a integração entre alunos dos cursos de comunicação social com os estudantes,
bolsistas de iniciação científica, que desenvolvem projetos de pesquisa em diferentes áreas do
conhecimento.
2.4. Estimular o debate, a crítica, a produção textual e o resgate da arte sequencial.
2.5. Motivar a criação dos mais diferentes mecanismos de divulgação capazes de tornar a ciência,
a tecnologia e a inovação conhecidas do grande público.
3 - DISPOSIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS:
3.1. Os Documentários, Reportagens para veículos impressos e Tiras de Desenho em Quadrinhos
possuem caráter competitivo e deverão abordar temas de pesquisa dos bolsistas do Programa
Institucional de Iniciação Científica da Unigranrio, de qualquer Escola ou Curso, inclusive
aqueles do Ensino Médio. O título do trabalho deverá ser idêntico ao do projeto de Iniciação
Científica. O autor, além do nome, deverá fazer referência à Escola e Curso onde está
matriculado, e apresentar, ainda, informações relacionadas à pesquisa como nome do professor
orientador e do aluno bolsista e abordar pelo menos um dos seguintes aspectos: a relevância do
tema, a metodologia de desenvolvimento do estudo e os resultados obtidos.
3.2. A PROPEP disponibilizará a relação dos projetos de pesquisa e nome dos respectivos
orientadores e bolsistas na página do CDC - QCiência. Esta lista está limitada aos projetos dos
bolsistas do período de agosto de 2013 a julho de 2014. No caso do Ensino Médio estarão
listados os projetos com vigência de bolsa de fevereiro de 2013 a julho de 2014.
3.3. Cada trabalho do CDC/Q´Ciência só poderá ter um autor, que será responsável pelo
conteúdo.
3.4. Na ocorrência da escolha de um dos projetos por mais de um aluno por categoria, haverá
avaliação prévia e somente um dos trabalhos será selecionado para representar o respectivo
projeto. O propósito é a divulgação do maior número possível de projetos. Assim, o ideal é que
cada projeto seja selecionado por um único aluno para a mesma categoria de trabalho.
3.5. Serão desclassificados os trabalhos cujo conteúdo façam apologias à violência, pornografia,
discriminações políticas, religiosas, homofóbicas, raciais e/ou conter vocabulário inadequado.
3.6. Curtas Metragens – Documentários
3.6.1 . A Produção dos Curtas Metragens é aberta somente para os alunos do Curso de
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Design Gráfico e Artes Visuais da
Unigranrio.
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3.6.2. A Mostra de Curtas Metragens deste Festival permite a inscrição de documentários
produzidos em qualquer formato (celular, câmera digital, VHS), desde que entregues em formato
DVD.
3.6.3. A duração máxima dos documentários é de 10 minutos, incluindo os créditos.
3.7. Reportagens para veículos impressos.
3.7.1. As reportagens têm inscrições restritas aos alunos do Curso de Jornalismo,
3.7.2. Quanto à estrutura a reportagem deverá: a) seguir o formato de lauda jornalística, com um
número máximo de 25 linhas, 65 toques por linha ou um total de 1.400 toques por lauda; b) não
ultrapassar 3 laudas; c) ser impressa em formato Carta, obedecendo aos seguintes parâmetros:
margens superior e inferior com medida de 25mm; margens direita e esquerda com 30mm; corpo
de texto 12; fonte Times New Roman;
3.8. QCiência (Tiras de Desenho em Quadrinhos)
3.8.1. A Produção das Tiras de Desenho em Quadrinhos (TDQ) é aberta para os alunos dos
Cursos de Artes Visuais, Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda,
Jornalismo e Design Gráfico.
3.8.2. A Mostra de tiras de desenhos em quadrinhos permite a inscrição de obras produzidas em
qualquer linguagem, desde que entregues em formato vertical A4 (210x297mm), para a exibição
na QCIÊNCIA 2014.
3.8.3. Estrutura e conteúdo da arte: a) Poderá ser realizada em qualquer técnica (natural ou
digital); b) deverá ser preservada uma margem mínima de 10 mm em cada lado; c) para efeitos de
ampliação em outros formatos, o texto da TDQ deverá ser legível a uma distância de pelo menos
2 metros.
4 - INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições ocorrerão no período de 14 de agosto a 12 de setembro de 2014.
4.2. O aluno participante deve estar regularmente matriculado na UNIGRANRIO, e ter Currículo
Lattes cadastrado e publicado.
4.3. Cada aluno poderá inscrever apenas um documentário ou uma reportagem para o CDC, ou
uma tira de quadrinhos, no caso do QCiência.

Edital CDC/QCiência – Iniciação Científica 2014

3

PROPEP – Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
Programa Institucional de Iniciação Científica

4.4. As inscrições ocorrerão somente por meio de formulário eletrônico, disponível no site da
PROPEP, na página CDC - QCiência – Iniciação Científica, devidamente preenchido e enviado
para o endereço piic@unigranrio.com.br , no período de 14 de agosto até as 18 horas do dia 12
de setembro de 2014.
4.5. Não serão aceitas inscrições incompletas, ou que tratem de projetos de pesquisa não
incluídos na lista elaborada pela PROPEP.
4.6. Para efetivação da inscrição, e de acordo com o tipo de trabalho (documentário, reportagem
ou tiras de desenho em quadrinhos), o aluno deverá entregar à PROPEP, impreterivelmente, até o
dia 19 de setembro de julho de 2014, os seguintes itens:
4.6.1. Curtas Metragens - Documentários
4.6.1.1. Duas cópias em DVD do curta-metragem documentário; ficha de inscrição, assinada pelo
aluno responsável pelo documentário; uma foto de cena ou frame capturado do vídeo em CD, no
formato JPEG, de no mínimo 300 dpi.
4.6.1.2. DVD com participação de professor, orientador ou não, será automaticamente
desclassificado.
4.6.2. Reportagens para veículos impressos
4.6.2.1. Duas cópias impressas da reportagem e uma digital, no formato PDF (gravado em CD ou
DVD) e ficha de inscrição, assinada pelo autor da reportagem.
4.6.2.2. A reportagem que não esteja de acordo com as cópias impressas será desclassificada.
4.6.3. Tiras de Desenho em Quadrinhos
4.6.3.1. Duas cópias das TDQ, impressas em papel A4 (caso a tira tenha sido realizada à mão,
entregar o original ou cópia impressa colorida), uma cópia digital (PDF ou JPEG em alta
resolução) em CD ou DVD e ficha de inscrição, assinada pelo autor das TDQ.
4.6.3.2. As TDQ que não estejam de acordo com as cópias impressas serão desclassificadas.
5 – SELEÇÃO:
Na primeira etapa do processo seletivo os trabalhos serão avaliados pela Comissão
Institucional. Na segunda etapa, a avaliação será feita por um Júri Externo constituído por
profissionais de comunicação, qualificados no setor de Comunicação Científica e Tecnológica,
Artes, Design Gráfico e Audiovisual, que analisarão tanto a forma de abordagem criativa dos
projetos de Iniciação Científica apresentados como a qualidade de imagem e som, a adequação
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ortográfica, gramatical e de linguagem, a imparcialidade e a técnica e o domínio dos recursos
utilizados.
Os trabalhos selecionados pela Comissão Institucional farão parte da mostra competitiva e
serão apresentados e avaliados pelo Júri Externo durante o Seminário de Iniciação Científica e
Tecnológica da Unigranrio (SINCTEC 2014).
6 - PREMIAÇÃO :
6.1. O CDC e a Q´Ciência 2014 premiarão os melhores trabalhos selecionados pela Comissão
Institucional e pelo Júri Externo do Festival. A premiação ocorrerá em solenidade conjunta com o
Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica da Unigranrio.
7 - INFORMAÇÕES :
UNIGRANRIO / PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
Rua Prof. José de Souza Herdy. 1160, Bloco A 1o Andar
25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ - CEP 25071-202
Telefone: 2672-7743 / 7861
FAX: 2672-7867 - e-mail: piic@unigranrio.com.br
Horário de atendimento: 8 às 17 horas.
8 - CALENDÁRIO :
8.1. Inscrições por meio eletrônico: 14 de agosto a 12 de setembro
8.2. Efetivação da inscrição na PROPEP: 15 de setembro a 19 de setembro de 2013
8.3. Avaliação da Comissão Institucional: 19 de setembro a 25 de setembro de 2014
8.3. Divulgação das propostas selecionadas: 25 de setembro a 30 de setembro de 2014
8.4. Apresentação para o Júri durante o SINCTEC: outubro de 2014
8.5. Divulgação e Entrega de Prêmios: a partir de novembro de 2014
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