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Orientações para gravação de vídeo para sessões de comunicação oral 

Há pelo menos três formas de fazer o seu vídeo 

1. Utilizando o celular e fazendo uma gravação em que você apareça apenas da 

cintura para cima.  

2. Você pode gravar uma apresentação de slides e gravar a sua voz apresentando 

3. Você pode mostrar a sua apresentação e imagem pessoal, utilizando 

plataformas como o Google Meet.  

 

Escolha a melhor forma de gravar seu vídeo e siga as orientações: 

a) O roteiro da apresentação deve estar de acordo com o trabalho submetido e 

aprovado pela comissão científica, devendo respeitar o tempo mínimo de 8 minutos e 

máximo de 10 minutos. 

b) Você pode efetuar a gravação utilizando um celular ou notebook. Se for utilizar um 

celular, utilize suporte para evitar a instabilidade da imagem, com o aparelho na posição 

horizontal (celular deitado). A câmera principal costuma ter uma qualidade superior à 

frontal. Escolha um espaço que possa ser usado/preparado como cenário. O local de 

gravação deve ser preferencialmente um ambiente claro ou um local que possa ser bem 

iluminado. 

c) O ambiente de gravação não deve ter ruídos. Um bom áudio é importante para 

melhor compreensão do conteúdo explanado na sua apresentação. Os microfones 

acoplados aos fones de ouvidos costumam captar áudios de maior qualidade e são 

recomendados para gravar seu Vídeo. 

d) Grave um minuto de teste. Reproduza o vídeo em seu computador e verifique a 

qualidade das condições técnicas. Ouça o áudio tanto com fones de ouvido quanto 

diretamente do computador. Assista ao vídeo em tela cheia e também em tamanho 

reduzido. Faça as alterações necessárias para a nova gravação. 

e) Se necessário, é possível realizar a edição dos vídeos pelo celular, por meio de 

aplicativos, ou em computadores, usando softwares específicos para a edição. Você 

deve usar um aplicativo ou software com o qual tenha maior familiaridade. Existem 

opções de programas para iniciantes, softwares simples e gratuitos, por meio dos quais 

é possível alcançar bons resultados. 

 


