
 DICAS PRÁTICAS PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO 

Sugerimos a seguir algumas boas práticas no momento da gravação da sua apresenta-
ção:
Roteiro: é fundamental criar uma sequência das informações que deseja apresentar, 
de maneira que ela seja consistente e siga uma ordem linear para melhor compreen
são de todos.
Você pode utilizar os recursos do Power Point ou Keynote para criar a sua apresenta-
ção.
Observe o limite de tempo, separando maiores partes para as informações mais fun-
damentais.
Seja objetivo, claro e direto nas proposições de forma a engajar quem estiver assistin-
do. Uma boa forma de testar isso é pedir para algum familiar, amigo ou colega assistir 
antecipadamente e deixar um feedback, pois o olhar do outro é sempre muito impor-
tante.
Lembre-se de estar em um a
Utilize a apresentação como guia da fala. Se possível, use imagens, gráficos, figuras, 
dados que remetam à sua explicação de forma visual, favorecendo uma melhor inte-
ração.

 Importante: não leia a sua apresentação de slides! Isto a torna pouco atraente 
para quem estiver assistindo!

PLATAFORMAS PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO
Listamos a seguir algumas sugestões de plataformas nas quais é possível você
realizar a gravação de sua apresentação com qualidade e agilidade.

OBS Project
É um software livre, disponível para Linux, Mac e Windows; basta realizar o download 
do mesmo para que consiga realizar suas gravações e edições de vídeo: https://obs-
project.com/

Loom
É possível utilizar via interface web bastante amigável, e que permite realizar a grava-
ção de sua tela apresentando um arquivo juntamente com sua webcam, montando 
automaticamente um vídeo com sua imagem e sua publicação, e você ainda pode 
customizar como preferir, de acordo com o que for melhor para a sua apresentação: 
https://www.loom.com/

Microsoft Power Point
É possível gravar sua apresentação (apenas com áudio), selecionando a área que 
deseja apresentar. Para quem possui o software, é uma opção prática, pois você cria a 
apresentação e pode fazer a gravação ao mesmo tempo. Veja um vídeo bem prático 
explicativo com todas as funcionalidades e possibilidades: https://www.youtube.-
com/watch?v=KCi7z-bJJXw

Hippo Video
Pode ser utilizado como uma extensão do navegador Google Chrome; é bem simples 
de ativar depois de configurado, basta selecionar a tela que deseja gravar e iniciar. 
Também permite algumas customizações no vídeo e ajustes através da interface web 
com login e senha de acesso: https://www.hippovideo.io/om/

 Importante: é possível gravar a sua apresentação utilizando plataformas de 
videoconferência, como o Zoom, por exemplo.

ESPECIFICAÇÕES DO VÍDEO
• Aparelho: Grave o vídeo utilizando o seu aparelho de celular na posição horizontal; 
as câmeras de celular costumam ter uma qualidade superior à de uma webcam de um 
laptop. Posicione o aparelho em um lugar fixo, estável, à altura do rosto, para uma 
gravação de qualidade.

• Formato: O vídeo deve ser gravado em modo paisagem. O formato exato a ser 
seguido é o formato 16:9, mesmo formato dos vídeos do YouTube.

• Qualidade: A resolução mínima deve ser de 720p, mas você não precisa se preocu-
par: a maioria absoluta dos gravadores e câmeras possuem essa qualidade.

• Tempo: os vídeos de apresentação de pôsteres devem ter entre 2 e 5 minutos.

• Microfone: A qualidade do som é essencial! Utilize o microfone embutido no fone 
de ouvido que vem junto com seu celular. Não utilize o microfone do laptop ou do 
aparelho celular pois, geralmente, provocará muitos ruídos.

• Luz: Faça a gravação em um ambiente bem iluminado. Observe, antes de gravar, se a 
iluminação está provocando sombras ou “estourando” a luz, o que pode provocar 
áreas extremamente claras, principalmente no rosto.

• Formato do Arquivo: Dê preferência ao formato mp4.

• Idioma: O vídeo pode ser gravado no idioma em que foi submetido o
resumo (inglês) ou em português.

Importante: Se preferir, utilize o template .pptx com a identidade visual do evento, 
disponibilizado na plataforma de ePoster. Assim sua apresentação ficará 

padronizada e com uma sequência lógica.

Sugerimos os seguintes tópicos para a apresentação, de maneira a engajar os ouvintes 
com a abertura de pontos de discussão:

1. Introdução e Objetivo
2. Metodologia utilizada
3. Resultados
4. Conclusão
5. Próximas etapas e/ou novas possibilidades geradas

Obs.: material extraído e adaptado de https://www.jotcc.com.br/assets/site/�les/Dicas-praticas-para-gravacao-de-video.pdf
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