
 

  



 

 

O Congresso UNIV e o Incontro Romano se uniram para oferecer a estudantes e profissionais 
das mais variadas áreas do conhecimento e de todo o Brasil um evento único: o UNIV Inspire 
Brasil, que ocorre em diálogo com o UNIV Inspire Roma. 

A criação do UNIV Inspire trouxe também propósitos ainda maiores para as futuras edições. O 
UNIV Inspire Brasil passou a ser uma incubadora de ideias e projetos, superando o caráter 
estritamente acadêmico e convertendo-se em um espaço de diálogo e troca de experiências 
acerca do tema proposto pelo Comitê Central de Roma que, para a edição de 2020/2021, será: 
“Navegar: Buscar uma formação sólida em uma sociedade líquida”.  

O UNIV sempre valorizou o cunho propositivo dos trabalhos e, agora, mais do que nunca, 
evidencia-o, propondo a colaboração de mentoras, profissionais com experiências diversas, que 
têm como objetivo discutir e viabilizar as ideias apresentadas nos trabalhos inscritos com cada 
um dos grupos participantes. Em especial, seu papel é fundamental para o desenvolvimento 
dos trabalhos a partir do intercâmbio de ideias e troca de experiências, potencializando em 
cada participante talentos e habilidades. 

Neste sentido, o UNIV Inspire Brasil amplia as modalidades de participação e propõe um 
trabalho conjunto entre as integrantes dos trabalhos inscritos e as mentoras, proporcionadas 
pela organização do encontro nacional, até a data do UNIV Inspire Brasil, nesta edição, dia 10 de 
outubro de 2020. Posteriormente, caso acordado entre as mentoras e as integrantes dos 
trabalhos inscritos, tal trabalho conjunto poderá ter continuidade até a inscrição no UNIV 
Inspire, nos primeiros meses de 2021.  

 

1.  Inscrição 

Para a participação no UNIV Inspire Brasil, seja por meio do envio de trabalhos, seja como 
ouvinte, é necessária a realização de cadastro na página de inscrições do site 
www.univbrasil.com.br. 

A inscrição de trabalhos se dará por meio do preenchimento de um formulário do Google 
Forms na aba correspondente. 

1.1. Inscrição de trabalhos 

As inscrições de trabalhos devem ser feitas pelo site até o dia 4 de agosto de 2020*. No site, há 
uma explicação detalhada do processo de inscrição e informações referentes ao cronograma. 

Neste ano, será necessário o envio de um vídeo de 1min30s apresentando o tema a ser 
desenvolvido pelo grupo das participantes de modo fluido e dinâmico, o que vai ao encontro da 
proposta do UNIV Inspire Brasil, que destaca a criatividade e o intercâmbio de ideias. 

Além do vídeo, o grupo apresentará na inscrição um one page, documento contendo: (a) título; 
(b) nome(s) da(s) participante(s); (c) cidade(s) de residência da(s) participante(s); (d) modalidade 
do trabalho; e (e) tema do trabalho.  

O trabalho deverá estar relacionado com o tema central do UNIV Inspire Brasil (“Navegar: 
Buscar uma formação sólida em uma sociedade líquida”) e poderá ser submetido em uma 
das seguintes modalidades: (a) trabalho escrito, (b) vídeo, (c) projeto social ou (d) aperitivo.  

Os trabalhos poderão ser realizados individualmente ou em grupo de, no máximo, cinco 
integrantes. O grupo deve ser composto majoritariamente por estudantes universitárias ou de 
curso técnico. 

 

2. Estrutura dos trabalhos 
 

2.1. Trabalho escrito 

2.1.1. Objetivo 



 

 

Fomentar a reflexão e a investigação acadêmica sobre temas atuais da sociedade. Trata-se de 
uma oportunidade para que as participantes compartilhem interesses, inquietações e ideias. 

2.1.2. Formato 

Os textos dos trabalhos deverão seguir o método tradicional de projeto científico, que deverá 
usar um método internacional de referência [APA, ISO, etc]. Deverão conter: (a) capa; (b) resumo 
e índice; (c) introdução, objetivo, justificativa e metodologia; (d) desenvolvimento; (e) bibliografia 
e iconografia; e (f) anexos. 

Encoraja-se, ainda, que os trabalhos tenham um caráter propositivo, apontando possíveis 
medidas e soluções que possam contribuir para a resolução do problema abordado ao longo 
do trabalho.  

O trabalho deve possuir extensão de 5 a 12 páginas (2000 e 5000 palavras) (A4), excluídos capa, 
resumo, índice, bibliografia, iconografia e anexos: 

● Margens: superior 2,54; inferior 2,54; esquerda: 1,91; direita 1,91 
● Espaçamento: simples 
● Alinhamento: justificado 
● Times New Roman ou Calibri 11 

A capa deve incluir o título e o(s) nome(s) da(s) autora(s). 

O resumo [português] e o abstract [inglês] referem-se à breve explanação do conteúdo do 
trabalho escrito, com o máximo de 200 palavras cada. 

2.1.3. O que será valorizado  

Clareza no objetivo e na estrutura do trabalho e adequação ao tema a partir de uma sólida 
investigação, reflexão e argumentação. 

2.2. Vídeo  

2.2.1. Objetivo 

Fomentar a reflexão e a investigação acadêmica acerca de temas atuais da sociedade. Trata-se 
de uma oportunidade para que as participantes compartilhem interesses, inquietações e ideias, 
visando gerar mudanças nas pessoas que assistam ao vídeo. 

2.2.2. Formato 

O vídeo deverá ser autoexplicativo, isto é, sua mensagem deverá ser entendida sem a 
necessidade de explicação para interpretá-lo e entendê-lo. O gênero do vídeo ficará a critério 
da(s) autora(s) (ex. documental, história de ficção, vídeo ensaio). 

Os vídeos não deverão exceder o tempo máximo de 6 minutos e deverão ser apresentados em 
um dos seguintes formatos: AVI; WMV; MP4; FLV ou MOV. O material deve ser original e inédito. 
Não serão aceitos vídeos apresentados em outros concursos. 

Não se admitirão como vídeos as apresentações realizadas simplesmente com a utilização de 
fotografia e texto ou filmagens de pessoas realizando exposição oral do trabalho. Os vídeos 
devem ter conteúdos propriamente audiovisuais. 

Deve ser enviado junto com um texto que desenvolva, explique e fundamente o conteúdo e a 
finalidade do vídeo. Não consiste em anexar “os textos” que aparecem no vídeo, nem em fazer 
uma descrição escrita do vídeo, mas em fundamentar a ideia que se pretende transmitir. 

No texto, é possível abordar a ideia que motivou o vídeo ou as histórias relevantes para o caso, 
experiências positivas do trabalho, a finalidade da mensagem ou justificar o enfoque do vídeo. 

O texto deve conter uma extensão de entre 2 e 4 páginas (800 e 1600 palavras) (A4) (sem contar 
a capa, o índice, o resumo/abstract, a bibliografia e os anexos): 



 

 

● Margens: superior 2,54; inferior 2,54; esquerda: 1,91; direita 1,91 
● Espaçamento: simples 
● Alinhamento: justificado 
● Times New Roman ou Calibri 11 

A capa deve incluir o título e o(s) nome(s) da(s) autora(s). 

O resumo [português] e o abstract [inglês] referem-se à breve explanação do conteúdo do 
vídeo, com o máximo de 200 palavras cada. 

2.2.3. O que será valorizado  

Adequação ao tema do UNIV Inspire Brasil, coerência narrativa e criatividade e reflexão sobre o 
assunto tratado. 

2.3. Projeto social 

2.3.1. Objetivo 

Criar um projeto social que, com relação ao tema deste ano, proponha uma solução a um 
problema detectado a nível intelectual, cultural, educacional, bem como local, nacional ou 
mundial. 

2.3.2. Formato 

Os textos dos projetos sociais deverão seguir o método tradicional de projeto científico, que 
deverá usar um método internacional de referência [APA, ISO, etc]. Deverão conter: (a) capa; (b) 
resumo e índice; (c) introdução, objetivo, justificativa e metodologia; (d) desenvolvimento; (e) 
bibliografia e iconografia; e (f) anexos. 

O trabalho poderá abordar um projeto social já existente, apresentar ideias para um novo 
projeto social ou propor melhorias em um projeto social já existente.  

O trabalho deve possuir extensão de 5 a 12 páginas (2000 e 5000 palavras) (A4), excluídos capa, 
resumo, índice, bibliografia, iconografia e anexos: 

● Margens: superior 2,54; inferior 2,54; esquerda: 1,91; direita 1,91 
● Espaçamento: simples 
● Alinhamento: justificado 
● Times New Roman ou Calibri 11 

A capa deve incluir o título e o(s) nome(s) da(s) autora(s). 

O resumo [português] e o abstract [inglês] referem-se à breve explanação do conteúdo do 
trabalho escrito, com o máximo de 200 palavras cada. 

2.3.3. O que será valorizado  

Adequação ao tema do UNIV Inspire Brasil, clareza do objetivo do projeto: problema, solução, 
justificativa e público destinatário e viabilidade e monitoramento do projeto.  

2.4. Aperitivo 

2.4.1. Objetivo 

Preparar um aperitivo, doce ou salgado, cuja proposta seja fundamentada no tema do UNIV 
Inspire Brasil, a fim de reforçar a centralidade da pessoa e a importância do serviço. 

2.4.2. Formato 

Deverão ser enviadas cinco fotos do aperitivo proposto, junto de um documento anexo que 
contenha a explicação da proposta do aperitivo. Nele, devem constar a lista de ingredientes, 
aspectos técnicos da apresentação e uma explicação acerca de sua relação com o tema 



 

 

proposto pelo UNIV Inspire Brasil. Encoraja-se a consulta a fontes bibliográficas que possam 
enriquecer o trabalho.  

O documento deve possuir extensão de 2 a 3 páginas (800 e 1200 palavras) (A4), excluídos capa, 
resumo, índice, bibliografia, iconografia e anexos: 

● Margens: superior 2,54; inferior 2,54; esquerda: 1,91; direita 1,91 
● Espaçamento: simples 
● Alinhamento: justificado 
● Times New Roman ou Calibri 11 

A depender da evolução dos planos do Estado de São Paulo para conter a pandemia causada 
pelo coronavírus, poderão ser realizadas atividades semi-presenciais para o UNIV Inspire Brasil, 
as quais serão destinadas apenas a participantes de tal Estado. Neste caso, sugere-se que sejam 
preparadas unidades do aperitivo para degustação.  

2.4.3. O que será valorizado  

Adequação ao tema do UNIV Inspire Brasil, balanceamento e combinação de ingredientes, 
criatividade na apresentação e originalidade.  

 

3. Indicação das mentoras  

As mentoras, proporcionadas pela organização do UNIV Inspire Brasil, serão indicadas no dia 20 
de agosto de 2020 por meio de um e-mail, enviado da parte do UNIV Inspire Brasil.  

Cada trabalho contará com o apoio de uma mentora. O número de encontros e a dinâmica de 
trabalho entre a mentora designada e o grupo serão definidos entre eles, considerando 
necessidades e disponibilidade.  

As mentoras atuarão em sintonia com a proposta do UNIV Inspire Brasil na medida em que 
contribuirão para que cada participante explore, reflita e descubra em conjunto o tema deste 
ano em uma perspectiva transformadora que vise renovar o mundo desde dentro. 

 

4.  Apresentação dos trabalhos  

As apresentações de trabalhos ocorrerão no dia 10 de outubro de 2020* em uma ferramenta 
online. Informações exatas sobre o acesso à ferramenta serão disponibilizadas em nossos canais 
de comunicação até o dia 5 de outubro de 2020.  

 

5. UNIV Inspire 

Após o encerramento do UNIV Inspire Brasil, as autoras de todos os trabalhos serão convidadas 
a enviá-los ao UNIV Inspire 2021, em inglês, espanhol ou italiano.  

A inscrição no UNIV Inspire ocorre conforme as instruções do site https://www.univinspire.org/. 
Os trabalhos submetidos ao UNIV Inspire passarão por avaliação do Comitê de Roma e, se 
aprovados, poderão ser apresentados.  

 

6.   Certificado 

As participantes receberão certificados de apresentadoras de trabalho ou ouvinte de acordo 
com a modalidade inscrita. 

 

Cronograma* 



 

 

▪ 04 de julho de 2020 – Conferência de abertura 

▪ 04 de agosto de 2020 – Data limite para inscrição dos trabalhos 

▪ 20 de agosto de 2020 – Indicação das mentoras  

▪ 10 e 11 de outubro de 2020 – UNIV Inspire Brasil (online) 

* As datas previstas neste EDITAL podem ser alteradas mediante aviso prévio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


