Dicas para a gravação e envio do vídeo
1. Formas de gravação


Como primeiro slide de sua apresentação você deve utilizar o modelo disponível
no site do evento;



Não é obrigatório o autor aparecer na gravação do vídeo (Ex: Apresentação PPT
narrada) mas caso apareça é importante concordar com termo de consentimento
de uso da imagem (junto à submissão do trabalho);



Você pode gravar sua apresentação utilizando o software/plataforma de sua
preferência, por exemplo a Zoom/Meet/Loom.

2. Dicas de gravação


Faça um planejamento para que o vídeo tenha a duração máxima de 5 minutos;



A gravação poderá ser feita através de um smartphone, notebook ou câmera;



Verifique a luz do local onde vai gravar. Se possível, grave durante o dia e de
frente para uma janela;



Configure o volume do áudio e faça testes para verificar a qualidade do mesmo;



Utilize fone de ouvidos com microfone (até os simples que usamos em celulares
funcionam muito bem);



Evite locais com ruídos;



Se for gravar com o celular, utilize o aparelho na horizontal;



Apoie o equipamento para evitar imagens tremidas;



Grave em um local que não tenha muitos elementos ao fundo, pois isso pode tirar
a atenção de quem estiver assistindo;



Para evitar problemas com direito de imagem, não grave nem exponha em seu
vídeo pessoas, marcas, áudios, locais etc. que não autorizaram o uso de sua
imagem ou som;



Ao iniciar a gravação não se esqueça de se apresentar! Fale seu nome, instituição
e título do trabalho.

3. Dicas de edição
Se quiser, faça a edição de seu vídeo pelo celular, por meio de aplicativos, ou em
computadores, usando softwares específicos para edição. Existem opções de programas
para iniciantes, softwares simples e gratuitos, por meio dos quais é possível alcançar bons
resultados.
É possível incluir letterings, ou seja, rótulos, com informações de destaque, imagens,
sons, dentre outros recursos que podem ser utilizados para tornar o seu vídeo mais
dinâmico. Exemplos de softwares de edição: Active Presenter, Camtasia Studio,
YouTube Video Editor, Shotcut, Lightworks, Cyberlink PowerDirector, IMovie, InShot,
Ocam, Screenflow, Movavi Video Editor, Windows Movie Maker, Adobe Premiere,
Sony Vegas.

Por fim, poste seu Vídeo-pôster na plataforma YouTube, defina a visibilidade como “não
listado” e envie o link do vídeo no formulário de inscrição do evento.
Os trabalhos submetidos serão avaliados por uma Comissão Científica e quatro deles, por
área temática e mediante concordância dos autores, serão escolhidos para uma
apresentação de 15 minutos no dia do evento (os autores serão avisados com
antecedência, dia 16 de agosto de 2021, para elaboração do novo vídeo).
Os resumos e os vídeos dos trabalhos que não forem selecionados para apresentação
estarão disponíveis no site do evento.

