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GUIA PARA PRODUÇÃO E ENVIO DO VÍDEO 

O III SEMINÁRIO INSTITUCIONAL DE MONITORIA DA UFAL ocorrerá de forma on-line nos dias 17, 18 

e 19 de Agosto de 2021 e apresentará os Relatos de Experiência dos monitores. As apresentações 

serão realizadas de forma síncrona (ao vivo) e transmitidas pelo canal da Prograd no YouTube. Mas, 

como forma de prevenção para eventuais falhas de conexão no dia do evento, o autor principal 

deverá compartilhar no e-mail: cdp@prograd.ufal.br um vídeo com a apresentação prévia do 

Trabalho.  

 

Da montagem da Apresentação 

A apresentação prévia do Trabalho deverá ser enviada em formato de vídeo, utilizando o modelo de 

template disponibilizado pela Comissão Organizadora do III SIM, com duração mínima de 5 minutos 

e máxima de 10 minutos, contendo: 

1) Título do trabalho (O mesmo do Resumo submetido) 

2)  Introdução 

3)  Objetivos  

4)  Metodologia  

5)  Resultados e Considerações Finais 

 

Do Vídeo 

O vídeo da apresentação deverá ser gravado pelo apresentador do Trabalho e deverá dispor a 

projeção do trabalho em sincronia com a imagem do apresentador com sua câmera e áudios ativados 

simultaneamente. 

✔ 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 frente para o rosto durante a gravação  

✔ Enquadramento: utilizar o plano médio no enquadramento (atentar-se para não cortar a 

cabeça)  

✔ Som: ambiente sem ruídos 

Para a gravação do vídeo, sugerimos a plataforma do Google Meet. 
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Do compartilhamento da Apresentação em vídeo 

Após a gravação do vídeo da apresentação, nomear o arquivo com a ÁREA (a mesma informada no 

ato da inscrição), seguida de underline e do primeiro nome do apresentador, conforme exemplo a 

seguir: 

EXEMPLO: SAÚDE_Peixoto.mp4 

Após renomear o arquivo, compartilhar com o e-mail: cdp@prograd.ufal.br 

 

IMPORTANTE 

Sugestão de tutorial explicando os procedimentos básicos para a gravação de vídeo utilizando o OBS 

Studio e uma apresentação no Power Point: https://www.youtube.com/watch?v=r89V72vKy-g 

Escolha um local da gravação que disponha de Iluminação natural ou por meio de luminária; a 

iluminação deve estar na altura ou acima de seus olhos 

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. 

 

Cronograma 

Prazo para compartilhar o vídeo da apresentação: de 05 a 11 de agosto de 2021. 
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