
 
 

 

PRODUÇÃO DE VÍDEOS DOS RESUMOS APROVADOS 

 

Após a aprovação do(s) resumo(s), os participantes terão, 

IMPRETERIVELMENTE, até 16/08/2021 para gravar um vídeo e enviar o 

link que permita o acesso ao arquivo.  

 

Conforme o Regulamento do Evento, em seu item 6.7, são requisitos do 

vídeo: 

 

a) Duração mínima de 4 minutos e máxima de 5 minutos. Atenção: o 

desrespeito aos limites mínimo e máximo de duração implicará em 

eliminação automática do trabalho. 

b) Expor o nome completo dos autores e instituição de origem.  

c) Apresentar, de modo claro e conciso, os elementos do resumo (tema/título, 

objetivo do trabalho, metodologia, resultados, conclusões e outros aspectos 

relevantes). 

d) O vídeo deverá ser gravado na horizontal (modo paisagem), com qualidades 

satisfatórias de áudio e de imagem. O vídeo pode ser produzido com imagem 

do (s) autor (es), ou apenas narração de slides, sem que a imagem do (a) autor 

(a) precise estar em evidência.  

 

O preenchimento dos requisitos estabelecidos e a qualidade técnica da 

apresentação em vídeo serão verificados pela Comissão Organizadora. 

 

Como gravar o vídeo: dicas importantes 

 

1. Crie seu roteiro, resumindo suas ideias conforme os tópicos acima. Se 

quiser treinar a fala, não faz mal, mas tente não ler o texto durante a 

gravação. 

2. Procure um ambiente silencioso, sem ruídos e com um fundo legal. 



 
3. Para evitar eco, opte por locais abertos, como uma varanda. Ou que 

tenham móveis, como um escritório, quarto ou sala. 

4. Lembrando que este ambiente também deve ser bem iluminado, e você 

deve se posicionar de frente para a luz, evitando sombras no seu rosto. 

5. Posicione o microfone próximo a boca. Pode ser o fone de ouvido do 

seu celular. 

6. Seu equipamento deve sempre ficar na posição horizontal, deitado. 

7. Se tiver algum suporte, ótimo! Se não, tudo bem. Você pode improvisar 

com livros, fita adesiva… o importante é que a câmera fique estável e 

apoiada em algum lugar, para que você não precise segurá-la. 

8. Para o enquadramento, posicione a câmera na altura dos olhos, com a 

postura ereta. 

9. Lembre-se de olhar diretamente para a lente da câmera e nunca para a 

tela do celular. 

10. Depois que terminar, assista ao conteúdo para conferir se deu tudo 

certo. 

 

E não esqueça de postar o link dentro do prazo! 

 

Quaisquer dúvidas, estamos a disposição nas redes sociais do evento e no e-

mail simposio@univale.br 
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