
 

 

 

 

 

 

3ª CIRCULAR - XXX SEMIC UERJ 
Dia 24/08/2021 

ASSUNTO: SEMIC UERJ 2021_observação sobre a questão dos direitos autorais na produção do 
vídeo 

Boa tarde a todos e todas! Esperamos que estejam bem! 
 
Ressaltamos as seguintes questões no que diz respeito à produção do vídeo, a ser encaminhado nas inscrições da SEMIC UERJ 
2021: 
 
1) O(a)s aluno(a)s devem observar as regras que envolvem direitos autorais, especialmente relacionadas a partes de filmes, vídeos 
de terceiros e músicas. Nesse sentido, solicitamos que a produção dos vídeos para a SEMIC UERJ 2021 seja o mais simples 
possível, ou seja, uma produção básica em que o aluno apresenta sua pesquisa, apenas utilizando power point. Se, ainda assim, 
houver necessidade de recursos adicionais, não deve ser utilizado nenhum material de terceiros. É importante utilizar bancos de 
imagem licenciados como creative commons, por exemplo.  
 
2) O vídeo deve ter duração de 2 a 4 minutos; 
 
3) As orientações para a criação do link encontram-se na página do DCARH www.pibic.uerj.br, em Home e na aba Iniciação 
Científica/SEMIC VIRTUAL 2021. O link deve ser “colado” no formulário de inscrição. 
 
Algumas informações gerais importantes sobre a SEMIC UERJ 2021: 
 
1) As inscrições devem ser feitas pelos alunos - e aprovadas pelos orientadores - no período de 01/09 a 15/09/2021, através da 
Intranet S2GI (endereço: www.intranet.sr2.uerj.br). Solicitamos que utilizem o Mozilla Firefox.  
 
Para realizar a inscrição, ao acessar a Intranet: 
 
- No menu, o aluno deve clicar em “DCARH / SEMIC VIRTUAL 2021 / Minha Inscrição”.  
 
- Aparecerá o formulário de inscrição.  
 
- Esse formulário deve ser integralmente preenchido e enviado pelo sistema para aprovação do(a) orientador(a). Só assim a inscrição 
será efetivada. 
 
Para a aprovação da inscrição, o(a) orientador(a) deve acessar a Intranet S2GI (endereço www.intranet.sr2.uerj.br). No menu, acesse 
“DCARH / SEMIC VIRTUAL 2021 / Meus orientandos” para validar a inscrição feita pelo(a) aluno(a). Solicitamos que utilizem o Mozilla 
Firefox. 
 
2) Aproveitamos para esclarecer que, conforme divulgamos anteriormente, os alunos não se apresentarão virtualmente, como no ano 
passado. As formas de participação, já divulgadas, encontram-se na página do DCARH www.pibic.uerj.br/Home e na aba Iniciação 
Científica/SEMIC VIRTUAL 2021. Na semana de 08 a 12/11, haverá, apenas, mesas de debate com a participação de professores 
pesquisadores. A programação dessas mesas será divulgada oportunamente.   
 
Os informes, encaminhados nos dias 06 e 18/08 sobre a SEMIC UERJ 2021, encontram-se no site do 
DCARH www.pibic.uerj.br/Home. 
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos através do e-mail pibic.uerj@gmail.com. 

 

Atenciosamente, 
Equipe Probic/DCARH/PR2 
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