
 
 

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO   
- DESAFIO SER + EMPREENDEDOR - 

 
 

Este documento apresenta os 15 (quinze) melhores projetos do DESAFIO SER 
+ EMPREENDEDOR.  
  
Devido às precauções sanitárias advindas pela pandemia da COVID-19,  a etapa 
presencial, que aconteceria em Recife, será substituída por um evento on-line 
com as IES do Grupo Ser Educacional e a Overdrives. Para seguir como finalista, 
nesta fase, é necessário que o Proponente + Equipes Finalistas elaborem um 
vídeo para ser veiculado na Cerimônia de divulgação do Projeto Vencedor (1º 
colocado). As configurações para elaboração do vídeo constam no anexo.  
  
Assim que tivermos seu arquivo de vídeo e a apresentação em Powerpoint, 
nossa equipe editará sua gravação para uma transmissão simultânea (imagem 
+ slides).   
  
Estamos muito confiantes de que sua participação será de grande valia para seu 
currículo e sua caminhada acadêmica, além de destacar nacionalmente a sua 
região.  
  

Desejamos boa sorte nesta etapa final 
 

 
 

Lista de Projetos Finalistas 
Observação: A lista abaixo está apresentada em ordem alfabética, portanto não elenca uma ordem classificatória. 

 

Unama Alcindo_Érica Souza da Costa (Proponente) 

Unama Alcindo_Luan Matheus de Almeida Carvalho (Proponente) 

UNG_ Henrique Macedo dos Santos (Proponente) 

Uninabuco Paulista_Allyson Matheus de Lima do Nascimento (Proponente) 

Uninassau Aracaju_Lucila Pereira Andrade (Proponente) 

Uninassau Belém_Juliana Gonçalves de Sousa (Proponente) 

Uninassau Campina Grande_Elisangela Ferreira da Trindade Silva (Proponente) 

Uninassau Campina Grande_Gilcélia Mendes Ferreira de Araújo Ângelo (Proponente) 

Uninassau Graças_Kezia Jayane Silva Domingos (Proponente) 

Uninassau Parangaba_ Vitória Elen Silva Pereira (Proponente) 

Uninassau Parnaiba_Jessica Silva Nonato (Proponente) 

Uninassau Parnaíba_Vitória Graiely Rodrigues de Oliveira (Proponente) 

Uninassau Petrolina - Fabíola Araújo Barboza Coimbra (Proponente) 

Uninassau Petrolina_Micael da Silva Souza (Proponente) 

Uninassau Teresina_ Thalyta Maria (Proponente) 

 
 



 
 

 

 

ANEXO 
 
 
 
Título da apresentação: Qual o nome do projeto apresentado 
Prazo para envio de vídeos: Quinta-feira, 24 de setembro de 2020. 
Duração: 3 minutos 
Formato: Simulive (pré-gravado) 
Idioma: Português 
Data e hora da transmissão dos vídeos: a divulgar 
 

• Formato de vídeo horizontal. 
• O tipo de quadro recomendado é da cintura para cima, de preferência 

sentado e em uma posição confortável. 
• O fundo deve ser uma parede branca ou com um tom neutro. 
• Pedimos que você use um microfone ou fone de ouvido para obter maior 

qualidade de áudio. 
• Ao gravar, pedimos que você espere 3 segundos antes de começar a 

falar e 3 segundos quando terminar. 
• A duração do vídeo deve ser exata para o tempo de apresentação 

atribuído. 
• No início da apresentação, registre uma introdução que inclua nome, 

curso, instituição e uma breve explicação sobre o tópico a ser 
desenvolvido. 

• Recomendamos que sua roupa seja baseada em cores neutras, sem 
listras ou quadrados para evitar efeitos na câmera. 

• Gravando de preferência em uma sala com boa iluminação, não é 
recomendável fazê-lo no jardim ou na frente de uma janela para evitar 
contraluz ou muita luz. 

• Pedimos que você evite ruídos ambiente. 
• O formato de entrega deve ser vídeo em MP4 com uma câmera de 

laptop, câmera DSLR ou, na sua falta dos anteriores, telefone 
celular, para obter melhor qualidade de vídeo. Precisamos do arquivo 
bruto. 

• Solicitamos que você nos envie seu deck de apresentação 
separadamente em Powerpoint em tamanho 4: 3, não podemos usar 
formatos online como o Prezi. 

• Pedimos que você defina na apresentação em Powerpoint o minuto 
para avançar no slide (ele pode ser dividido por seções ou 
simplesmente adicionado nas notas). 

• Você pode usar o template institucional da sua instituição. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


