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ANEXO 1 – MODELO DE FICHA DE DECUPAGEM

Entrevistado (a): ________________________________________

Arquivo Entrada Saída Tema Transcrição
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ANEXO 2 – MODELO DE FICHA DE EDIÇÃO

Nº ARQUIVO
CÂMERA

TEMA/
BLOCO

TEMPO ENTREVISTADO CONTEÚDO
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ANEXO 3 – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE APOIO À 
PESQUISA – GLOBO UNIVERSIDADE

Formulário de Solicitação de Auxílio à Pesquisa – Globo Nº: 

Instruções:
A Globo auxilia pesquisadores regularmente matriculados em universidades e 
professores; 
A emissora auxilia pesquisas preferencialmente relacionadas às suas áreas de 
atuação, por exemplo: telejornalismo, mídia, teledramaturgia, televisão, engenharia 
de telecomunicações, etc.
Para iniciar o processo de pesquisa, o solicitante deve juntar, a este formulário, 
ofício assinado pelo orientador do projeto, em papel timbrado da universidade, 
confirmando o objetivo da pesquisa e o vínculo acadêmico; 
O solicitante deve preencher os campos abaixo com as principais informações do 
projeto de maneira sucinta e clara;
O solicitante deve destacar o atual estado da pesquisa, se já foi apresentada em 
anais de congresso, capítulos de livros ou outras informações que considerar 
relevantes;
O solicitante deve incluir um resumo, em português, do projeto com, no máximo, 
vinte laudas, apresentando os seguintes tópicos: introdução (caracterização do 
problema, questões, hipóteses); objetivos; argumentação teórica; justificativas; 
metodologia; cronograma das atividades; e referências;
Se a solicitação incluir entrevistas, indicar sugestões de profissionais e a lista das 
perguntas;
Se o pedido for referente a vídeos, descrever o material: nome do programa, 
período em que foi exibido e o episódio ou trecho que será analisado;
Conferir antecipadamente se as informações solicitadas não estão no site do 
Memória Globo (www.memoriaglobo.globo.com) ou em outros sites da emissora;
A análise da documentação leva aproximadamente 30 dias;
O preenchimento deste e dos demais documentos não garante a aprovação do 
apoio para a pesquisa;
Com a aprovação, será exigido do solicitante que assine o “Termo de Auxílio à 
Pesquisa”. Só após a entrega deste termo assinado é que a pesquisa poderá ser 
iniciada.
Os documentos podem ser enviados por e-mail ou pelo correio. 
Solicitamos que o pesquisador encaminhe uma cópia da dissertação ou tese para 
arquivo do Globo Unviersidade após apresentação à banca examinadora da sua 
universidade.
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Dados pessoais do solicitante 

Nome: Profissão: Empresa: Cargo:

Telefones: E-mail: 

Endereço:

RG

CPF CV Lattes (link):  

Informações sobre o projeto
Título: Instituição: 

Faculdade / Departamento

Curso: 

Orientador: CV Lattes do orientador: 

Data máxima para finalizar a pesquisa com a Globo: 

Indique o nível da pesquisa 

Descreva a área principal 

Acrescente até cinco subáreas 

Resumo (no máximo, 1000 caracteres): 

Objetivos (no máximo, 1000 caracteres):

Material solicitado (descrever com, no máximo, 1000 caracteres):

Informações relevantes (no máximo, 1000 caracteres):
Anexos enviados 

(    ) Ofício da Faculdade   (    ) Resumo do Projeto




