
Conte sua dissertação – Orientações 

 

O projeto 

 

“Conte sua dissertação” é um projeto da CCP em conjunto com a Comunicação Institucional 

para trazer visibilidade às pesquisas realizadas no Programa de Mestrado da FDRP, por ocasião 

da celebração de 100 dissertações defendidas e dos 5 anos do Programa. Objetiva-se 

aproximar a comunidade da academia, com uma linguagem simples e em vídeos curtos.  

 

Informações principais 

NOME COMPLETO  
ORIENTADOR (A)  
DATA DE INGRESSO NO MESTRADO  
DATA DE CONCLUSÃO NO 
MESTRADO 

 

ÁREA DE PESQUISA  
CURSOU GRADUAÇÃO NA FDRP?  

 

Orientações sobre o conteúdo: 

1. É importante que a gravação aborde o assunto da pesquisa, sua relevância, 

resultados/impactos e/ou conclusões, sem o uso de jargões técnicos. 

2. O conteúdo sobre a relevância ou sobre os resultados não precisa focar, 

necessariamente, na temática abordada pela pesquisa, mas em algum aspecto 

metodológico ou teórico que seria muito interessante compartilhar, por exemplo. 

3. Na descrição dos impactos da pesquisa, é possível que a ênfase seja sobre: impactos 

no próprio programa de mestrado ou na FDRP; impactos na comunidade acadêmica do 

direito, impactos em algum assunto/tema de interesse público ou da comunidade 

jurídica, impacto possível para a formulação de uma determinada política pública, ou 

impacto para a sociedade civil/grupo específico de pessoas/comunidade específica. 

 

Orientações gerais 

 É preciso que a fala, mesmo que concisa, garanta o entendimento mínimo sobre as 

justificativas e a importância da pergunta de pesquisa, explicando as terminologias e 

evitando jargões. A regra é explicar porque o trabalho é importante para a sociedade 

ou para o campo científico do direito. 

 Duração máxima: 3 minutos.  

 Gravar o vídeo na horizontal. Tentar encontrar um local com pouco barulho para não 

correr o risco de sua fala não ficar clara! 

 Os vídeos devem veicular imagem e fala apenas da própria pessoa autora do trabalho 

de dissertação em discussão. Em casos excepcionais, caso seja necessária a 

imagem/voz de outra pessoa para o bom desenvolvimento do vídeo, haverá a 

necessidade de autorização de uso de imagem.  

 

A CCP e a Comunicação Institucional da FDRP reservam o direito de não publicar os 

vídeos que não representem bem as pesquisas desenvolvidas ou cujas gravações 

estejam com problemas técnicos.  

 

Dúvidas e informações: comunicacao.fdrp@usp.br / (16) 3315.0112 


