
Bem vindo ao roteiro com as informações necessárias para o vídeo do

seu Projeto PIBITI 2019/2020 que será encaminhado ao 12º EIDTI!

O vídeo deve ter duração máxima de 5 minutos e deve conter

resumidamente a apresentação do seu projeto desenvolvido nesse ano.

Você pode verificar que a qualidade do vídeo não é fator de escolha

para apresentação oral aos examinadores externos do CNPq, mas a

forma de apresentar e o conteúdo, SIM! Você pode utilizar o seu celular

para gravá-lo.

O vídeo deve iniciar com o Slide 3 (devidamente preenchido com os

seus dados) e finalizar com o slide 11. Posteriormente, de acordo com a

sua criatividade e possibilidade, você deve apresentar que oportunidade

seu projeto atendeu, bem como a sua solução inovadora, sua busca de

anterioridade, o caráter tecnológico do seu trabalho além da sua

relevância social e ambiental. Esse arquivo é editável e de caráter

orientativo para a gravação do vídeo. Não precisa, necessariamente,

apresentar os slides intermediários. Fica a seu critério.

Dito isso, vamos começar a gravar os vídeos e enviar para o email

pibiti.ufs@gmail.com.





AQUI VOCÊ INSERE 

O SEU TÍTULO DE 

TRABALHO (EM 

ARIAL BLACK 

TAMANHO 28)

Orientador

Aluno

(fonte arial black tamanho 14)

Tempo de bolsa
Logo do tipo de 

bolsa (img)

Nº

Da PI

Parceria c/ 

empresa



2. Justificativa 

Técnica

(Identificando Oportunidade) 

Qual oportunidade o projeto atendeu? 

Ex: “Nós iremos resolver o problema das elevadas perdas na distribuição de água”

Como usar este modelo de slide…

(usar fonte Arial Black tamanho 12 a 18)



3. Inovação

Apresentação da Solução, que propõe para atender a necessidade de oportunidade com 

foco na inovação/diferenciação

Como usar este modelo de slide…

(usar fonte Arial Black tamanho de 12 a 18)



4. Prospecção Tecnológica e 

Busca de Anterioridade

Como usar este modelo de slide…

(usar fonte Arial black tamanho de 12 a 18)



5. Caráter 

Tecnológico
Metodologia e Resultados



5.1 Metodologia

A metodologia deve ser apresentada na forma de Infográfico, mapa Conceitual / Desenho / 

Figura Ilustrativa/ Fluxograma ou Demonstrativo Lúdico do Projeto. Caso necessário, pode 

utilizar no máximo 2 slides para apresentar a metodologia. Como utilizar este modelo de 

pôster...

(usar fonte Arial Black tamanho 12 a 16)



5.2 Resultados

Caso necessário, poderá utilizar até no máximo 3 slides para apresentar os resultados.

Como usar este modelo de slide…

(recomendado: fonte Helvética ou Arial tamanho 20 a 24)



6. Contribuição Tecnológica / 

Relevância Social/Ambiental

Transferência de resultados para a sociedade.

Como usar este modelo de slide…

(usar fonte Arial Black tamanho de 12 a 18)




