
Cartilha Youtube 
FAUUSP 

Esta cartilha foi desenvolvida pela Comunicação Institucional e pelo 
FotoVideoFAU e traz os procedimentos para a utilização do Canal do       
Youtube da FAUUSP pela comunidade (alunos, professorese funcionários), 
apresentando as diretrizes para solicitação de cada programa/seção.
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Consiste em um programa de conversas e diálogos virtuais ao vivo, com 
duração de 1 (uma) hora, com a disponibilidade de realização às segundas 
e/ou quintas-feiras, às 17h.

O interessado em participar do FAU em Prosa deve escrever para                
a Assistência de Direção (Márcia Bernardes) através do e-mail 
assistenciadirfau@usp.br e informar a data pretendida para realização do 
evento com uma antecedência mínima de 12 dias. Após a verificação da 
disponibilidade de agenda para o dia solicitado, a Assistência de Direção 
confirmará o agendamento. Em seu contato, o interessado deve fornecer 
obrigatoriamente, os seguintes itens:

Nome do(s) convidado(s) e vínculo institucional: devem ser informados 
de maneira idêntica à qual aparecerá nos materiais de divulgação;

Contato do(s) convidado(s): e-mail e telefone celular com DDD, para uso 
do Serviço de Comunicação Institucional, que entrará em contato para        
os acertos técnicos relativos à transmissão;

Data: xx/xx/xxxx;

Nome do(a) mediador(a) e vínculo institucional: devem ser informados de 
maneira idêntica à qual aparecerá nos materiais de divulgação; 

Contato do mediador(a): e-mail e telefone celular com DDD, para uso 
posterior do Serviço de Comunicação Institucional, que entrará em contato 
para os acertos técnicos relativos à transmissão;

Título do evento: deverá conter, no máximo, 80 caracteres (espaços 
contam);

Sinopse e palavras-chave: resumo de até 5 (cinco) linhas, mais 4 (quatro) 
palavras-chave que se relacionem diretamente ao tema que será 

FAU em Prosa
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conversado.

Os participantes devem estar cientes da necessidade de que deverão 
encaminhar assinado um termo de autorização de cessão de imagem         
e som, conforme modelo disponibilizado.
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FAU Encontros

Consiste em palestras, conferências ou debates voltadas à participação de 
toda a comunidade da FAUUSP e, também, aberta ao público interessado.    
O evento, em que especialistas em Arquitetura, Urbanismo e Design, ou 
convidados que tratam de temas gerais relativos à cultura e à sociedade, 
acontece sempre nas janelas da grade horária do curso de arquitetura 
(tardes de quarta nos primeiros semestres, e manhãs de quarta nos 
segundos semestres).

O interessado em realizar o FAU Encontros deve escrever para                                       
a Assistência de Direção (Márcia Bernardes) através do e-mail 
assistenciadirfau@usp.br e informar a data pretendida para realização do 
evento. Após a verificação da disponibilidade de agenda para o dia solicitado, 
a Assistência de Direção confirmará o agendamento. Em seu contato,               
o interessado deve fornecer obrigatoriamente, os seguintes itens:

Nome do(s) convidado(s) e vínculo institucional: devem ser informados de 
maneira idêntica à qual aparecerá nos materiais de divulgação;

Contato do(s) convidado(s): e-mail e telefone celular com DDD, para uso do 
FotoVideoFAU, que entrará em contato para os acertos técnicos relativos    
à transmissão;

Data/Horário: xx/xx/xxxx;

Nome do(a) mediador(a) e vínculo institucional: deve ser seguido de 
descrição da função / instituição de vínculo / cargo deste (como deve 
constar no cartaz de divulgação);

Contato do mediador(a): e-mail e telefone celular com DDD, para uso do 
FotoVideoFAU, que entrará em contato para os acertos técnicos relativos    
à transmissão ;
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Título do evento: deverá conter, no máximo, 80 caracteres (espaços 
contam);

Sinopse e palavras-chave: resumo de até 5 (cinco) linhas, mais 4 (quatro) 
palavras-chave que se relacionem diretamente ao tema que será    
conversado;

Imagem: é opcional, porém, caso opte pelo envio, a resolução recomendada 
é de 1920 x 1080 píxeis;

Uso de slides ou outros recursos de mídia: descrever o que será utilizado.

Os participantes devem estar cientes da necessidade de que deverão 
encaminhar assinado um termo de autorização de cessão de imagem             
e som, conforme modelo disponibilizado.
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Eventos

O(s) interessado(s) em veicular eventos acadêmicos (seminários, 
congressos, debates etc) por meio do Canal da FAUUSP no Youtube deve 
escrever para assistenciadirfau@usp.br para consultar sobre viabilidade    
e disponibilidade dos meios informando os seguintes itens:

Nome do(s) convidado(s) e vínculo institucional: devem ser informados de 
maneira idêntica à qual aparecerá nos materiais de divulgação;

Contato do(s) convidado(s): e-mail e telefone celular com DDD, para uso do 
FotoVideoFAU, que entrará em contato para os acertos técnicos relativos    
à transmissão;

Data: xx/xx/xxx;

Nome do(a) mediador(a) e vínculo institucional: deve ser seguido de 
descrição da função / instituição de vínculo / cargo deste (como deve 
constar no cartaz de divulgação);

Contato do mediador(a): e-mail e telefone celular com DDD, para uso do 
FotoVideoFAU, que entrará em contato para os acertos técnicos relativos     
à transmissão;

Título do evento: deverá conter, no máximo, 80 caracteres (espaços 
contam);

Sinopse e palavras-chave: resumo de até 5 (cinco) linhas, mais 4 (quatro) 
palavras-chave que se relacionem diretamente ao tema que será   
conversado;

Uso de slides ou outros recursos de mídia: descrever o que será utilizado;

Imagem: a resolução recomendada é de 1920 x 1080 píxeis.
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Os participantes devem estar cientes da necessidade de que deverão 
encaminhar assinado um termo de autorização de cessão de imagem             
e som, conforme modelo disponibilizado.

Todas as solicitações de transmissão de eventos serão avaliadas pela 
Direção da Faculdade. Após a eventual aprovação, todos os dados 
informados serão repassados ao Serviço de Comunicação Institucional        
e ao FotoVídeoFAU, que se encarregarão de detalhes relacionados                             
à divulgação e transmissão da atividade.
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Ponto de Vista

O programa Ponto de Vista, consiste em inserções audiovisuais curtas de   
5 minutos, sobre temas variados, que podem ser propostas por qualquer 
membro da comunidade FAU. O material passa por processo de aprovação 
prévia do tema proposto, gravação e edição.

O interessado em produzir e veicular inserções para o Ponto de Vista 
deve enviar solicitação para o e-mail FotoVideoFAU, com as seguintes 
informações:

Nome do(s) convidado(s) e vínculo institucional; devem ser informados de 
maneira idêntica à qual aparecerá nos materiais de divulgação;

Contato do(s) convidado(s): e-mail e telefone celular com DDD, para uso do 
FotoVideoFAU, que entrará em contato para os acertos técnicos relativos    
à transmissão;

Data: xx/xx/xxx;

Título do vídeo: “máximo de 83 caracteres | Ponto de Vista”;

Sinopse e palavras-chave: resumo de até 5 (cinco) linhas, mais 4 (quatro) 
palavras-chave que se relacionem diretamente ao tema que será     
conversado.

Após a solicitação, os proponentes receberão um e-mail para tratar com          
os estagiários do FotoVídeoFAU, sobre as diretrizes técnicas para                                 
a gravação do vídeo que deverá: ter duração de, no máximo, 5 (cinco) 
minutos e caso haja inclusão de imagens, estas deverão ser anexadas         
ao e-mail com o vídeo e com a minutagem em anexo (roteiro do                           
minuto/segundos de inserção das imagens em relação ao depoimento).
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Os participantes devem estar cientes da necessidade de que deverão 
encaminhar assinado um termo de autorização de cessão de imagem              
e som, conforme modelo disponibilizado.



9

Publicações

Consiste em inserções curtas, vinculadas às publicações em papel                       
ou e-book produzidas pela FAUUSP (revistas e livros). A comissão editorial 
ou responsável por cada publicação deverá encaminhar solicitação para         
o e-mail videofau@usp.br e lpgfau@usp.br com as seguintes informações:

Nome do(s) convidado(s) e vínculo institucional: devem ser informados de 
maneira idêntica à qual aparecerá nos materiais de divulgação;

Contato do(s) convidado(s): e-mail e telefone celular com DDD, para uso do 
FotoVideoFAU, que entrará em contato para os acertos técnicos relativos    
à transmissão;

Título: “máximo de 85 caracteres | Revistas FAU”. Varia de acordo com            
o nome da publicação e o respectivo título do artigo em questão;

Sinopse e palavras-chave: resumo de até 5 (cinco) linhas, mais 4 (quatro) 
palavras-chave que se relacionem diretamente ao tema que será      
conversado;

Duração: cada vídeo deve possuir, no máximo, 3 (três) minutos;

Inclusão de imagens: caso o convidado queira incluir imagens durante          
o vídeo basta enviar as imagens anexas ao vídeo e listar em quais     
momentos as imagens devem entrar e sair do vídeo.

Os participantes devem estar cientes da necessidade de que deverão 
encaminhar assinado um termo de autorização de cessão de imagem              
e som, conforme modelo disponibilizado.

mailto:videofau@usp.br
mailto:lpgfau@usp.br


10

Aulas Abertas

Consiste em veiculação de aulas de disciplinas regulares da FAUUSP 
(graduação e pós-graduação, obrigatórias ou optativas) no Canal da   
FAUUSP no Youtube. O trabalho de edição é de inteira responsabilidade 
do(s) professor(es) ministrante(s) da(s) disciplina(s), e será encaminhado 
ao FotoVideoFAU somente para upload e catalogação no Canal da FAUUSP. 
Os professores interessados devem enviar o material para o e-mail 
videofau@usp.br, com os seguintes itens indispensáveis para a veiculação:

Disciplina (sigla e nome);

Título da aula: deve possuir, no máximo, 70 caracteres;

Sinopse e palavras-chave: resumo de até 5 (cinco) linhas, mais 4 (quatro) 
palavras-chave que se relacionem diretamente ao tema que será    
conversado;

Nome do(s) professor(es): devem ser informados de maneira idêntica            
à qual aparecerá nos materiais de divulgação;

Nome do(s) convidado(s) e vínculo institucional: devem ser informados de 
maneira idêntica à qual aparecerá nos materiais de divulgação;

Fonte para publicações/obras/filmes citados na aula;

Data da produção: xx/xx/xxxx;

Autorização: na abertura da aula, o professor deve proferir a seguinte fala: 
“Todos os participantes deste vídeo autorizam a gravação para posterior 
veiculação do material no canal da FAUUSP no Youtube ou outras redes de 
divulgação da FAUUSP”;

Obs: docentes têm, ainda, a opção de realizar transmissões de aulas ao 
vivo em seus próprios canais do Youtube e, em seguida, encaminhar o link 

mailto:videofau@usp.br
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para o FotoVideoFAU para que esta transmissão seja incorporada à playlist 
"Aulas Abertas". Os vídeos que não possuírem qualidade técnica de imagem 
e som, não serão publicados.

Os participantes devem estar cientes da necessidade de que deverão 
encaminhar assinado um termo de autorização de cessão de imagem              
e som, conforme modelo disponibilizado.
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Galeria 
 – Documentários

Consiste em vídeos baseados em pesquisas realizadas por laboratórios, 
grupos de pesquisa ou pesquisadores individuais da FAUUSP. Trata-se de 
produções audiovisuais que objetivam a divulgação científica e o maior 
alcance de público. É uma produção que envolve pesquisa de conteúdo, 
roteiro, pré-produção, pós-produção e é realizada em parceria pela equipe 
do FotoVideoFAU. O(s) interessado(s) deve(m) enviar o material para                
o e-mail: videofau@usp.br, com as seguintes informações:

Autores;

Título: deve possuir, no máximo, 70 caracteres;

Sinopse e palavras-chave: resumo de até 5 (cinco) linhas, mais 4 (quatro) 
palavras-chave que se relacionem diretamente ao tema que será    
conversado;

Professor(es), orientador(es) etc;

Data da produção: xx/xx/xxxx;

Música (caso haja): a publicação do vídeo pode ser impedida pelo Youtube 
caso o vídeo possua música com reivindicação de direitos autorais;

Obs: os vídeos que não possuírem qualidade técnica de imagem e som, 
não serão publicados.

Os participantes devem estar cientes da necessidade de que deverão 
encaminhar assinado um termo de autorização de cessão de imagem              
e som, conforme modelo disponibilizado.
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Galeria 
 – Produção de Alunos

Esta galeria apresenta vídeos realizados por alunos como trabalhos 
curriculares para disciplinas nas diversas áreas de estudo da Arquitetura, 
Urbanismo e Design. As disciplinas na FAUUSP, em diversas situações de 
estudo e pesquisa de campo, podem se valer de vídeos como trabalhos 
curriculares ou em TFG’s. O professor pode solicitar a participação do 
FotoVideoFAU em sala de aula para oferecer uma orientação técnica no 
uso dos recursos audiovisuais existentes na FAUUSP e os alunos, 
individualmente ou em grupo, também podem buscar esse apoio para              
a produção de vídeos junto ao FotoVideoFAU.

O atendimento aos alunos objetiva propiciar uma prática de produção 
audiovisual, seja em fotografia e/ou vídeo, com a aplicação dos 
procedimentos e das técnicas próprias da linguagem audiovisual. Para 
tanto, oferecemos orientação e suporte técnico para que os próprios alunos 
realizem seus trabalhos. Os interessados devem enviar o material para            
o e-mail videofau@usp.br, com as seguintes informações:

Autores (alunos);

Título: deve possuir, no máximo, 70 caracteres;

Sinopse e palavras-chave: resumo de até 5 (cinco) linhas, mais 4 (quatro) 
palavras-chave que se relacionem diretamente ao tema que será    
conversado;

Professor(es);

Disciplina (sigla e nome);

Autorização: deve haver um documento que o grupo autoriza a publicação 
do seu vídeo no Youtube. Autorização/Cessão de Uso de Imagem e Som;

Data da produção: xx/xx/xxxx;

mailto:videofau@usp.br
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Música (caso haja): a publicação do vídeo pode ser impedida pelo Youtube 
caso o vídeo possua música com reivindicação de direitos autorais;

Obs: os vídeos que não possuírem qualidade técnica de imagem e som, 
não serão publicados.

Os participantes devem estar cientes da necessidade de que deverão 
encaminhar assinado um termo de autorização de cessão de imagem             
e som, conforme modelo disponibilizado.




