
 
 
 
 
 

VEM PRA USP! 

EDITAL PVU 01/2021 

Desafio Vem pra USP – Movimento na Rede  
Em virtude de correção de uma data do calendário, este documento foi atualizado em 03/09/2021.  

 

Considerando que:  

as atividades esportivas têm sido amplamente reconhecidas como um importante 
componente da formação estudantil, em virtude dos seus benefícios nas dimensões motora, 
cognitiva e socioafetiva;  

para além dos benefícios diretos, as atividades esportivas podem estimular o 
desenvolvimento de competências necessárias ao ingresso no ensino superior;  

é fundamental a criação de novos ambientes de aprendizagem, que se diferenciem pelo seu 
caráter inovador e por sua capacidade de dialogar com as novas gerações;  

 

o Programa Vem pra USP! da Universidade de São Paulo lança o Edital do Desafio “Vem 
pra USP - Movimento na Rede” e convida os estudantes de escolas públicas vinculadas à 
Diretoria de Ensino - Região de São Carlos (DER) a participarem das atividades, de acordo 
com as condições descritas a seguir. 

 

1. DO OBJETO 

O desafio regido por este Edital tem por objeto a seleção e premiação de vídeos 
produzidos por estudantes do ensino público do Estado de São Paulo - âmbito da DRE 
São Carlos - para veiculação em redes sociais, mais especificamente o TikTok, 
promovendo o protagonismo estudantil na pesquisa e elaboração de conteúdo sobre o 
futebol e a prática de exercício físico.  

 

2. DOS OBJETIVOS 

2.1 Propor desafios digitais que, para além de seu valor educacional, sejam capazes de 
estimular o desenvolvimento de competências necessárias ao ingresso no ensino 
superior;  

2.2 Usar o futebol como estímulo, sem a ele ficar restrito;  

2.3 Engajar os alunos a partir da proposta de criação de conteúdos digitais destinados às 
redes sociais;  

2.4 Estimular o engajamento entre os estudantes a partir da competição; 

2.5 Ampliar a visibilidade do trabalho desenvolvido nas escolas da rede pública de ensino. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 

 

As inscrições das equipes deverão ser realizadas na própria escola, de acordo com as 
datas estabelecidas no cronograma (Item 7), por intermédio do(a) professor(a) de 
educação física ou outro(a) indicado(a) pela direção. Não serão aceitas inscrições 
individuais.  

Poderão participar do desafio os estudantes regularmente matriculados em escolas 
públicas estaduais vinculadas à Diretoria de Ensino - Região de São Carlos, que estejam 
cursando do 6º ao 9º ano do ensino fundamental ou da 1ª à 3ª série do ensino médio.   

A equipe poderá inscrever-se em apenas um tema e um subtema, descritos no item 5. 

Na primeira fase, não haverá limite de números de equipes inscritas por Unidade de 
Ensino.  
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4. DAS CATEGORIAS E EQUIPES   

Os alunos participantes serão divididos nas seguintes categorias:  

a) Categoria A: 6º e 7º anos do ensino fundamental;  

b) Categoria B: 8º e 9º anos do ensino fundamental;  

c) Categoria C: 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio. 

 

A participação no desafio será por meio de equipes, conforme segue: 

a) cada equipe deverá ser composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 4 (quatro) 
alunos regularmente matriculados na mesma escola; 

b) a equipe deverá ser mista com, pelo menos, um aluno e uma aluna. Todos, no 
entanto, devem pertencer à mesma categoria competitiva; 

c) todos os membros deverão participar ativamente, seja na pesquisa de conteúdo e/ou 
na elaboração do vídeo.  

 

5. DOS TEMAS E SUBTEMAS   

Em cada fase do desafio deverá ser contemplado ao menos um destes temas: 

 

5.1  Fatos e mitos dos clubes paulistas.  

 

Os alunos deverão criar conteúdos digitais alusivos às grandes histórias do futebol 
paulista, discutindo se essas histórias são fatos ou apenas mitos populares. O principal 
objetivo da atividade é estimular o interesse dos participantes pelos aspectos históricos, 
culturais e sociológicos que permeiam o tema, por meio da utilização de métodos de 
investigação para resolução de problemas. Os subtemas são:  

a) Santos Futebol Clube: é o maior celeiro de craques do Brasil?  

b) São Paulo Futebol Clube: é o verdadeiro soberano?  

c) Sociedade Esportiva Palmeiras: tem ou não mundial?  

d) Sport Club Corinthians Paulista: o verdadeiro time do povo?  

e) Times do Interior Paulista: times do coração ou segunda opção da torcida?  

 

5.2  Futebol, sociedade e cultura.  

 

Os alunos deverão criar conteúdos digitais alusivos a questionamentos socioculturais que 
estão presentes no ambiente esportivo. O principal objetivo é estimular o interesse dos 
participantes pelas questões de grande relevância sociocultural, presentes tanto no 
esporte quanto na sociedade como um todo, por meio da utilização de métodos de 
investigação e busca pelo conhecimento. Os subtemas são:  

a) Futebol e Gênero: futebol é coisa de menino?  

b) Futebol e Racismo: existe racismo dentro das quatro linhas?  

c) Futebol e Violência: o que acontece no campo fica no campo?  

d) Futebol e Cultura: o Brasil é realmente o país do futebol?   

 

5.3  Movimento é vida.  

 

Os alunos deverão criar conteúdos digitais, relacionados ou não com o futebol, que 
incentivem a comunidade permanecer ativa durante a fase de isolamento social 
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decorrente da pandemia de COVID-19. O principal objetivo é estimular a discussão 
interdisciplinar de tópicos relacionados à Biologia, Saúde Pública, Exercício Físico e 
Comunicação. Os subtemas são:  

a) Quarentena e Sedentarismo: é possível se manter fisicamente ativo e saudável 
durante a quarentena?  

b) Exercício Físico e Saúde Mental: a prática de exercício físico é capaz de aliviar o 
estresse, a ansiedade e depressão?  

c) Atividades em Grupos e Distanciamento Social: é possível realizar exercício físico 
em grupos respeitando o distanciamento social?  

d) Exercício Físico e Imunidade: a prática de exercício físico pode prevenir o 
desenvolvimento de doenças? 

 

6. DO VÍDEO E DA PUBLICAÇÃO   

 

6.1 Características e formato do vídeo. 

 

Cada equipe deverá criar um vídeo com conteúdo que se relacione com apenas um 
tema, e o respectivo subtema, por fase.  

 

O conteúdo digital dos temas 5.1 e 5.2 poderão conter fotos, vídeos, notícias 
jornalísticas, entre outros, que representem os dados levantados na pesquisa prévia e 
que possam responder às perguntas do desafio. Os alunos da equipe deverão encontrar 
uma forma criativa e inovadora de responder à pergunta proposta, apresentando 
conteúdo capaz de dar embasamento para ao tema.  

 

O conteúdo digital do tema 5.3 deverá conter exemplos de atividade física, jogos, 
brincadeiras, entre outros que representem os dados levantados na pesquisa prévia e 
que possam responder as perguntas do desafio. Os alunos deverão encontrar uma forma 
criativa de estimular a adoção de um estilo de vida ativo. 

 

O vídeo deverá ser produzido no formato vertical (celular em pé), com tempo máximo de 
60 segundos de duração. No caso de uso de trilha sonora/musical no vídeo, a equipe 
deverá optar por músicas da própria plataforma TikTok, sem reservas de direitos 
autorais. A equipe também deve observar o direito de propriedade de imagem e dar os 
devidos créditos, quando for o caso. 

 

O participante que aparecer no vídeo deverá, obrigatoriamente, preencher a autorização 
de uso de imagens, assinada pelos pais ou responsáveis. Os processos de pesquisa e 
produção do conteúdo devem ser realizados pela equipe, no entanto, fica a critério de 
cada aluno aparecer ou não no vídeo.  

 

6.2  Publicação na plataforma TikTok 

 

Ao publicar o vídeo no Tiktok, a equipe (na Fase 1) ou a escola (na Fase 2) deverá: 

- informar o nome da equipe; 

- informar o tema e o subtema escolhidos; 

- cadastrar até três hashtags, sendo necessariamente uma delas #movimentonarede; 

- marcar o perfil @vemprausp.  
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Na Fase 1, o vídeo produzido deverá ser publicado, no dia 8 de julho, na conta criada 
pela equipe, exclusivamente para essa finalidade. Para efeito de classificação, serão 
consideradas as métricas registradas nessa conta. No dia 30 de julho, até às 18 horas, 
um dos membros da equipe deverá registrar, por meio de um print da tela, o número de 
curtidas e visualizações do vídeo. O arquivo deverá ser enviado para o e-mail informado 
pela Escola. 

 

Na Fase 2, o vídeo produzido pela equipe deverá ser encaminhado até o dia 3 de 
setembro, para o professor responsável. O conteúdo será publicado em uma conta criada 
pela escola no TikTok, de acordo com o agrupamento, da qual serão extraídos os dados 
de acesso a cada vídeo (métricas estabelecidas no item 8.2). A escola deverá registrar, 
por meio de um print da tela, o número de curtidas e visualizações de cada vídeo e 
enviar para o e-mail: movimentonarede@usp.br. 

 

Na Fase 3, o vídeo será publicado na conta do TikTok do Programa Vem pra USP!, da 
qual serão extraídos os dados de acesso a cada vídeo (métricas estabelecidas no item 
8.2); 

 

 

7. DO CRONOGRAMA  

 

O Desafio “Vem pra USP – Movimento na Rede” respeitará o seguinte calendário: 

 

Fase Data Atividade 

1ª fase Até 18 de junho Inscrições 

De 18 de junho a 7 de julho Produção dos vídeos pelas equipes 

8 de julho Data de postagem dos vídeos da 1ª fase  

Dia 30 de julho - até às 18 horas  Equipe registra e envia visualizações/curtidas 

De 2 a 16 de agosto Professores avaliam e classificam 

20 de agosto Divulgação do resultado da 1ª fase 

2ª fase 23 de agosto a 3 de setembro Produção dos vídeos pelas equipes 

De 6 a 8 de setembro Escola faz postagem dos vídeos  

Dia 20 de setembro* Escola registra visualizações/curtidas 

29 de setembro Divulgação do resultado da 2ª fase 

3ª fase De 30 de setembro a 19 de outubro Produção e envio dos vídeos pelas equipes 

20 de outubro Postagem de vídeos do Tema 1 

21 de outubro Postagem de vídeos do Tema 2 

22 de outubro Postagem de vídeos do Tema 3 

25 de outubro  Aferição de métricas de vídeos do Tema 1 

26 de outubro  Aferição de métricas de vídeos do Tema 2 

27 de outubro  Aferição de métricas de vídeos do Tema 3 

28 de outubro a 5 de novembro Avaliação e classificação dos vídeos/equipes 

Final 10 de novembro Divulgação do resultado final (3ª fase)  

*data corrigida: de 19/9 (domingo) para 20/9 (segunda-feira) 
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8. DAS FASES E DA CLASSIFICAÇÃO   

 

8.1  O desafio terá três fases de classificação, de acordo com a categoria. São elas:  

 

FASE 1:  

a) Participam desta fase equipes das Categorias A, B e C (ensinos fundamental e médio) 
das 35 escolas abrangidas pela Diretoria de Ensino - Região São Carlos; 

b) Não há limites de equipes participantes; 

c) A equipe deverá produzir e publicar vídeo, conforme estabelecido no item 6; 

d) A classificação será feita por comissão, no âmbito da Escola, de acordo com critérios 
estabelecidos no item 8.2; 

e) Fase final para equipes de alunos do ensino fundamental; 

f) Avançam para a Fase 2 até 3 (três) equipes do ensino médio por escola, sendo uma 
equipe de cada tema proposto no item 5.  

 

FASE 2:  

a) Participam desta fase as equipes do ensino médio mais bem classificadas na Fase 1; 

b) A equipe deverá produzir e publicar novo vídeo, conforme estabelecido no item 6; 

c) As equipes, nesta fase, vão competir dentro de agrupamentos, conforme estabelecido 
abaixo e detalhado no Anexo III; 

 

Identificação Nº de Escolas Nº de Equipes 

Grupo Azul 8 24 

Grupo Amarelo  8 24 

Grupo Verde 8 24 

Grupo Vermelho 8 24 

 

d) Classificação por comissão julgadora designada pelo Programa Vem pra USP!, de 
acordo com critérios estabelecidos no Item 8.2; 

e) Avançam para a Fase 3 até 6 (seis) equipes por agrupamento, sendo 2 (duas) 
equipes de cada tema proposto no item 5. 

 

FASE 3:  

a) Participam desta fase as equipes do ensino médio mais bem classificadas na Fase 2; 

b) As equipes, nesta fase, competem entre si, independentemente dos agrupamentos; 

c) A equipe deverá produzir e publicar novo vídeo, conforme estabelecido no item 6, e 
entregar relatório referente à produção do conteúdo; 

d) A classificação será feita por comissão julgadora designada pelo Programa Vem pra 
USP!, de acordo com critérios estabelecidos no item 8.2; 

e) Para efeito de premiação, serão classificadas, no total, 9 (nove) equipes, sendo  o 1º, 
o 2º e o 3º lugar de cada tema do desafio. 

 

Não será permitida a troca de membros da equipe. Caso haja desistência de algum 
integrante, a equipe poderá permanecer na competição, desde que tenha, no mínimo, 
dois alunos, sendo uma menina e um menino.  
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A equipe deverá produzir um novo conteúdo digital para casa fase do desafio, podendo, 
no entanto, trocar de tema ou subtema.  

 

 8.2  Critérios de avaliação e classificação:  

 

A Comissão Julgadora – seja no âmbito da Escola ou do Programa Vem pra USP! -  
considerará os seguintes critérios para efeitos de avaliação e classificação dos vídeos 
inscritos: criatividade; conteúdo/abordagem do tema; compreensão e características 
técnicas. Também como parte dessa avaliação, no caso da Fase 3, será considerado o 
relatório de produção do conteúdo. 

A comissão atribuirá uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, com peso de 70%. 

Para compor a nota final, será considerado o engajamento do vídeo, por meio da 
avaliação das métricas de visualizações e curtidas, cuja pontuação será obtida pela razão 
curtidas/visualizações, com peso de 30%.  

 

9. DA PREMIAÇÃO   

 

9.1 Para as equipes: 

Fase 1 – Serão premiados com uma camiseta personalizada do desafio, os membros das 
equipes mais bem classificadas em cada categoria e tema por escola, conforme segue: 

Categoria A: equipes classificadas em 1º lugar dos Temas 1, 2 e 3; 

Categoria B: equipes classificadas em 1º lugar dos Temas 1, 2 e 3; 

Categoria C: equipes classificadas em 1º lugar dos Temas 1, 2 e 3.  

 

Fase 2 – Fase intermediária para os alunos do ensino médio. Não há premiação. 

 

Fase 3 –  Os membros das equipes da Categoria C mais bem classificadas nos Temas 1, 
2 e 3 serão premiados, conforme segue abaixo: 

 
1º lugar: Camiseta autografada, visita ao Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi),  
Giro Cultural USP/CEPEUSP e medalha;  

2º lugar: Visita ao Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi),  Giro Cultural 
USP/CEPEUSP e medalha; 

3º lugar: Visita ao Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi),  Giro Cultural 
USP/CEPEUSP e medalha; 

 

9.2 Para professores 

Os professores orientadores das equipes classificadas na Fase 3 (final) serão assim 
premiados: 
- professores orientadores das equipes que ficaram em 1º lugar de cada tema: uma 
camiseta autografada, visitas ao Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi) e à Escola 
de Educação Física e Esporte (EEFE-USP), bem como a participação no Giro Cultural 
USP/CEPEUSP;   

- professores orientadores das equipes classificadas em 2º e 3º lugares de cada tema: 
visitas ao Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi) e à Escola de Educação Física e 
Esporte (EEFE-USP), bem como a participação no Giro Cultural USP/CEPEUSP.   
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9.3 Para as escolas 

As escolas das equipes classificadas em 1º lugar na Fase 3 (final) serão contempladas 
com um kit de material esportivo. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   

 

As atividades devem ser feitas, respeitando os protocolos de segurança frente à 
pandemia de COVID-19, com distanciamento social e uso de máscaras.  

 

Embora o objetivo desse desafio seja a promoção do estudo e da prática de exercício 
físico, a participação do estudante é voluntária.  

 

O Programa Vem pra USP!, a Universidade de São Paulo e os parceiros deste Projeto 
não se responsabilizam pelos equipamentos e aparelhos utilizados durante essa 
atividade.   

 

O descumprimento dos termos deste edital, bem como situações em que os avaliadores 
considerem impróprias à finalidade do desafio, implicará em desclassificação do vídeo 
produzido pela equipe.   

 

A comissão organizadora poderá, se necessário, fazer ajustes e adequações no 
calendário ou na dinâmica das atividades desse desafio. Em acontecendo, as 
informações serão divulgadas previamente para conhecimento dos participantes.  

 

As visitas, previstas como parte da premiação, serão de forma conjunta entre os 
contemplados (itens 9.1 e 9.2), em data a ser definida pela Comissão Organizadora do 
desafio. Tendo em vista a imprevisibilidade da situação pandêmica de covid-19, o 
agendamento acontecerá somente quando houver condições sanitárias que possibilitem o 
deslocamento do grupo com segurança.  

 

Ao inscrever-se no desafio, o(a) aluno(a) declara que está de acordo com os 
procedimentos estabelecidos neste edital. 

 

Eventuais casos omissos serão apresentados à Comissão Organizadora do desafio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

VEM PRA USP! 

 
ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
(disponibilizada em formulário on-line) 

 

Nome da Equipe...............................................   Categoria .................................. 

Escola...................................................................................................................... 

Professor Orientador ...............................................................................................         

Ensino:  (  ) Fundamental   (  ) Médio                  Ano/Série .......... 

Alunos da equipe: .................................................................................................. 

                              .................................................................................................. 

                              .................................................................................................. 

                              .................................................................................................. 

Tema 1ª Fase ...................................................................................................................... 

Subtema 1ª Fase ................................................................................................................. 

Nome da conta no TikTok onde será postado o vídeo ........................................... 

 

Data ............................................................................ 

 

 

Assinatura do professor 
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ANEXO II 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

profissão ____________________________, RG _______________________,  CPF 

_________________________________, residente na cidade de   

__________________________________________, representante legal de 

_______________________________________________________________, 

AUTORIZO a divulgação de sua imagem em vídeo publicado na plataforma TikTok, 

bem como seu uso em qualquer material produzido, distribuído e/ou veiculado pela 

Universidade de São Paulo (USP) e seus parceiros de realização do Desafio Vem pra 

USP! – Movimento na Rede. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem 

mencionada em todo território nacional e no exterior, sob qualquer forma e meio. 

Por esta ser a expressão da minha vontade e ter plena ciência de que nada haverá a ser 

reclamado a título de direitos conexos à imagem ou afins, assino a presente autorização. 

 

___________________________, ____ de __________________ de _______.  

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<nome completo do responsável> 

<nome completo do menor> 

<assinatura> 
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ANEXO III 

AGRUPAMENTOS – FASE 2  
 

 
GRUPO AZUL  

EE Aduar Kameli Dibo São Carlos 

EE Attilia Prado Margarido São Carlos 

EE Conde do Pinhal São Carlos 

EE Dona Aracy Leite Pereira Lopes São Carlos 

EE Dr. Álvaro Guião São Carlos 

EE Esterina Placco São Carlos 

EE Gabriel Felix do Amaral São Carlos 

EE Prof. Arlindo Bittencourt São Carlos 

GRUPO AMARELO 
EE Prof. João Batista Gasparin São Carlos 

EE Prof. João Jorge Marmorato São Carlos 

EE Prof. José Juliano Neto São Carlos 

EE Prof. Ludgero Braga São Carlos 

EE Prof. Marivaldo Carlos Degan São Carlos 

EE Prof. Orlando Perez São Carlos 

EE Prof. Sebastião de Oliveira Rocha São Carlos 

EE Profa Maria Ramos São Carlos 

GRUPO VERDE 
EE Jesuino de Arruda São Carlos 

EE André Donatoni Ibaté 

EE Edésio Castanho Ibaté 

EE Flúvio Morganti Ibaté 

EE João Jacinto do Nascimento Ibaté 

EE Orlando da Costa Telles Ibaté 

EE Prof. Dr. Segundo Carlos Lopes Ibaté 

EE Dr. Salles Júnior Dourado 

GRUPO VERMELHO 
EE Prof Luiz Viviani Filho São Carlos  

EE Governador Jânio Quadros Corumbataí 

EE Prof. Joaquim de Toledo Camargo Itirapina 

EE Dr. Pirajá da Silva Ribeirão Bonito 

EE José Ferreira da Silva Descalvado 

EE Prof. Luciano Ivo Tognetti Descalvado 

EE Prof. Adail Malmegrim Gonçalves Água Vermelha 

EE Profa Alice Madeira João Francisco Santa Eudoxia 
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CADASTRO DAS EQUIPES 
(a ser encaminhado pelo professor ao Programa Vem pra USP!, em cada fase do desafio) 

 

Nome da equipe:  

Série: 

Integrantes: 

Professor Responsável: 

Tema/subtema: 

Conta no TikTok: 

 

 


