Guia para
gravação de
vídeos (Edital
nº29/2020 PROPPG)

Introdução
• Conforme estabelecido no Edital nº29/2020 PROPPG, tópico
2.8, os candidatos com inscrições homologadas deverão
encaminhar um vídeo de apresentação da proposta de
trabalho, juntamente com o projeto escrito.
• O candidato gravará o vídeo e encaminhará via formulário
eletrônico disponível em <
https://ppgpa.ufersa.edu.br/edital-29-2020-proppg-selecaode-discentes-ppgpa-para-2021-1/>

Orientações: montagem e gravação dos
vídeos
Extensão do arquivo: preferencialmente em .mp4/mkv
Resolução: 1280 x 720 pixels (HD)
Framerate: 30 fps
Tamanho máximo de arquivo: até 1 Gigabyte
Iluminação: de preferência, de frente para o rosto durante a
gravação
• Enquadramento: utilizar o plano médio no enquadramento,
observando o teto para não cortar cabeça
• Som: ambiente sem ruídos
•
•
•
•
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Orientações: montagem e gravação dos
vídeos
Sugestões de plataforma de gravação do vídeo:
Zoom;
Google Meet;
Microsoft PowerPoint 365 - na versão desktop;
Os vídeos deverão obrigatoriamente ser gravados pelo
apresentador.
• A apresentação deverá conter a projeção do trabalho em sincronia
com a imagem do apresentador com sua câmera e áudios ativados
simultaneamente.
•
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•
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Orientações: montagem e gravação dos
vídeos
• Os vídeos poderão ser upados no Google Drive, com
liberação de acesso a todos. O link deve ser enviados para
comissão de avaliação via formulário eletrônico.
• Não serão permitidas edições dos vídeos nem alterações
após seu envio.

Sugestões para gravação de vídeos
• Utilize notebook, computador ou celular: Notebook - abra a
câmera, clique em configurações e ajuste de acordo com as
orientações (contidas neste tutorial). Faça um teste de áudio. O
microfone do fone de ouvido é uma boa alternativa. Computador serão necessários câmera e microfone externos. Passe uma flanela
ou pano macio sobre a lente da câmera para eliminar poeira ou
marcas de digitais.
• Escolha um bom cenário da gravação: Iluminação: natural ou por
meio de uma luminária; frontal (em frente a uma janela por
exemplo) ou a 45o (nunca posicionada abaixo do rosto) - em
resumo, a iluminação deve estar na altura ou acima de seus olhos.

Sugestões para gravação de vídeos
• Nunca se coloque de costas para uma janela. Fundo neutro: evite que
outros objetos façam parte do seu vídeo. Ausência de ruídos externos:
evite locais com azulejos ou muitos vazios, pois podem causar eco.
• A câmera deve estar bem fixada, paralela ao horizonte e posicionada na
altura dos seus olhos. Para notebook, usar um suporte para levantá-lo, se
houver necessidade de manter a câmera mais alta.
• Enquadre seu rosto corretamente na câmera, evitando muito espaço
acima ou corte da cabeça.
• Utilize uma cadeira fixa (sem rodinhas) e sente-se na postura reta.
• Grave olhando para a câmera.

Em caso de dúvidas entre em contato por:
secpos@ufersa.edu.br
Telefone: (84) 3317-8313

