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Comissão Organizadora 2021

Orientações para elaboração do vídeo (pitch) e submissão – 14ª Jornada
de Iniciação Científica
Pitch é uma expressão com origem na língua inglesa que diz respeito a uma apresentação verbal
objetiva e rápida de uma ideia, com o intuito de despertar o interesse de outra parte sobre o conteúdo
da apresentação. Nesse sentido, na submissão de trabalhos na 14ª JIC – JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA, as/os estudantes deverão (além de resumo e pôster) produzir um vídeo (pitch) de
divulgação de seu projeto, com duração de 2 (dois) a 4 (quatro) minutos. O pitch deverá ter boa
qualidade de áudio e vídeo. A apresentação de materiais utilizados no trabalho e o uso de edições e
animações nos vídeos são livres e ficarão a critério das autoras ou dos autores.
A apresentação em vídeo deverá conter, basicamente, os mesmos itens presentes nos resumos,
relatados de forma organizada e espontânea pelas autoras ou pelos autores. Os vídeos deverão ser
disponibilizados na plataforma YouTube, publicados com o título no seguinte formato: “JIC 2021 - Título
do trabalho.” Exemplo: “JIC 2021 – A influência... na formação profissional”.
No momento da inscrição do projeto na 14ª JIC, será necessário informar o link em que o vídeo poderá
ser assistido no YouTube no campo do formulário, conforme abaixo.

Características fundamentais do Pitch da JIC
1. Identifique de maneira clara o seu nome, curso, câmpus e o título do trabalho.
2. Seja breve! Até porque só tem até 4 minutos. ☺
3. Seja claro(a)! As pessoas devem entender sua ideia.
4. Mostre o valor da ideia/proposta do seu trabalho no campo do conhecimento que está
sendo pesquisado.
5. Gere interesse na/no ouvinte, de forma que ela/ele queira continuar ouvindo.
Não esqueça de inserir (livremente) o logo do IFSul no decorrer do Pitch.

DEZ grandes dicas
Baseando-se no artigo The Art of the Elevator Pitch: 10 Great Tips apresentado no site
http://readwrite.com/2010/04/16/the-art-of-the-elevator-pitch-10-great-tips/ sumarizamos dez dicas
principais para elaboração do vídeo (pitch).
1. Seja sucinta/o: estudos mostram que o índice de tempo de atenção de um adulto fica em
torno de oito (8) segundos. Assim, os oito (8) primeiros segundos do vídeo são fundamentais
para que a/o ouvinte continue interessada/o.
2. Faça ganchos: ganchos sempre irão estimular a curiosidade do ouvinte: “O que será que
vem por aí?”. Gerando curiosidade, aumenta a probabilidade de manter a/o ouvinte
“sequestrada/o” pelo seu discurso.
3. Fale de suas ideias! Não fale de você!: Narciso não se daria bem para montar um pitch ☺.
A/o ouvinte está interessada/o em seu projeto ou ideia e não em você. Só fale de detalhes
pessoais se estes forem indispensáveis para o conteúdo principal de sua apresentação.
4. Esqueça os mínimos detalhes: fale do projeto como um todo. Muitos detalhes em um
primeiro momento podem fazer a/o ouvinte perder o foco e, consequentemente, o interesse
no seu discurso.
5. Fale de forma simples: falar de forma simples não significa ser “chulo” ☺. Seja consistente
e precisa/o. Evite jargões, frases feitas ou palavras difíceis. Não é legal tentar chamar atenção
para o seu extenso vocabulário.
6. Contextualize: contexto é muito importante pois declara o passado e aponta para o futuro.
Isso pode facilitar muito o entendimento de sua audiência.
7. Pratique: vocês pensaram: “que coisa bem óbvia!”. Pois bem, tem pessoas que não fazem
isso. Portanto, afiem bem o discurso do pitch, tentando validá-lo da melhor forma possível
antes de submeter seu trabalho ☺.
8. Escreva seu discurso: Mentalize e passe para o papel. Além disso, utilize e aprimore os
pontos que você já explorou na idealização do seu projeto.
9. Revise: você tem pouco tempo. Logo, revise quantas vezes puder! Lembrem, qualquer fator
pode ser crucial para desestimular sua audiência.
10. Escute: escute a opinião da orientadora ou do orientador e das demais pessoas que irão lhe
ajudar a validar o pitch. Esse feedback será fundamental para aprimorar o discurso.

Como gravar o vídeo?
Bem, isso vai depender dos recursos que você tem disponível. Mas não se preocupe, você pode
utilizar o seu celular e gravar na sua casa. Abaixo são colocados alguns links com dicas sobre como
gravar bons vídeos com o celular.
1. https://fiqueisemcracha.com.br/dicas-para-gravar-videos-com-celular/
2. https://canaltech.com.br/produtos/10-dicas-para-gravar-videos-incriveis-com-oseu- smartphone/
3. https://olhardigital.com.br/noticia/tudo-que-voce-precisa-saber-para-gravar-bons-videoscom-o- seu-celular/70271

E para postar no vídeo no YouTube?
Seguem abaixo alguns links para ajudar nessa tarefa! Bom trabalho! ☺
1. https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl
=pt- BR&oco=1
2. https://www.youtube.com/watch?v=SMWE4Yy22Es
3. https://support.google.com/youtube/answer/161805?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl
=pt- BR

