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norMas & 
procediMentos 



01 norMas para o 
VÍdeo eaic 2020 

 
 

 

• O arquivo deve ter, no máximo, 500 Mb, duração de até 

5 (cinco) minutos e formato MP4. 

• Os preceitos éticos e jurídicos referentes ao uso de ima- 

gem de terceiros e ao uso de trechos de obras protegidas 

por direitos autorais deverão ser respeitados. 

• Não será permitido o uso de conteúdo violento, discrimi- 

natório, ou que viole direitos e/ou propriedade intelectual 

de terceiros ou que viole a lei. 

• O vídeo produzido deve ser criação do autor e/ou coautor 

e não deve se resumir à leitura do trabalho. Seja criativo! 

• O vídeo deve começar com a vinheta do EAIC 2020. Para 

realizar o download acesse o site do evento. 

• Após a vinheta, devem ser exibidas algumas informações 

introdutórias: título do trabalho, nome do autor, nome 

do coautor, se houver, e o nome do orientador. Pos- 

teriormente à essa apresentação inicial, o vídeo deve apre- 

sentar uma breve introdução, objetivos, metodologia, 

resultados e conclusão. Os créditos finais devem ser 

destinados aos agradecimentos (SETI, CNPq ou 

Fundação Araucária). As logomarcas das instituições 

estão disponíveis no template em ppt. 



02 coMo deVe ser 
a estrutura 
do seu VÍdeo 

 
 

 

vinheta 
Inicie com a vinheta do EAIC 2020. Clique aqui para 

realizar o download. 
 

inforMações    introdutórias 
São obrigatórios o título do trabalho, nome do au- 

tor, nome do coautor, se houver, e o nome do 

orientador. 

 

apresentação do trabalho 
Apresente sua pesquisa com os seguintes itens: 

introdução, objetivos, metodologia, resultados, 

conclusão e agradecimentos. 

 

Adicione as logomarcas obrigatórias disponibilizadas 

no site do evento.  

1º 

2º 

3º 

4º 
créditos finais 



03 coMo deVe ser 
a subMissão 
do seu VÍdeo 

 

 

acesse o site do evento 
http://www.uel.br/eventos/eaic/eaic2020/portal/ 

 

acesse o sistema do evento 

 Você será direcionado para o SIGEC. Efetue seu 

login inserindo CPF e número de inscrição. 

 

escolha o vídeo em seu 

arquivo 

Insira seu vídeo no sistema de modo semelhante 

ao que foi feito com o resumo 

 

 

  

1º 

2º 

3º 

4º faça o upload do vídeo 

http://www.uel.br/eventos/eaic/eaic2020/portal/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Feito isso, seu trabalho e 

vídeo serão enviados com 

sucesso para o EAIC 2020. 

 

agora é só aguardar a autorização 

do professor orientador. 



DICAS PARA A PRODUÇÃO DO SeU 
VÍDeO UtIlIzAnDO APenAS O 

celular 
sMartphone 



dica 01.resolução 

Configure o aparelho celular para gravar em qualidade HD 

(1280 x 720 pixels) ou em FULL HD (1920 x 1080 pixels). 

 
dica 02.Áudio 

• Você pode utilizar o microfone do próprio aparelho, como 

pode utilizar um fone de ouvido para celular para captar o 

áudio. Além dessas opções, você pode também usar um 

microfone de lapela já que existem opções baratas e fun- 

cionais no mercado. 

FiCa a DiCa: exemplos de microfones de lapela: Boya 

BY-M1 e Sony eCM-CS3. 

• Caso utilize o microfone do próprio aparelho celular, fique 

próximo do aparelho a fim de uma melhor captação do 

áudio. 

• Opte por um local compacto/pequeno, pois, por exemplo, 

salas grandes interferem no bom desempenho do áudio. 

Além disso, para uma boa captação do áudio, grave em 

um local livre de barulhos e movimentação de terceiros. 

 

dica 03.ative o "modo avião" 

O “Modo avião” bloqueará chamadas, notificações ou quais- 

quer alertas que possam vir a interromper a realização de 

sua gravação. 

 

dica 04.utiliZe a câmera traseira 

A utilização da câmera da parte de trás (câmera traseira) 

proporcionará ao seu vídeo uma maior qualidade se com- 

parada com a câmera da parte da frente (câmera frontal) do 

aparelho. A câmera traseira proporciona maior qualidade 



em fatores, como: resolução; nitidez; captação de cores fiéis 

e vivas; entrada de luz e diminuição de ruídos. 

DETaLHE iMporTanTE: Caso não seja possível utilizar a 

câmera traseira e, logo, utilizará a câmera frontal, fique 

atento para olhar para a câmera e não para a tela do apa- 

relho. 

 
 

dica 05.grave na horiZontal 

Grave seu vídeo no modo paisagem (horizontal), pois, pos- 

teriormente ao transmiti-lo por meio de computador ou TV, 

seu vídeo será exibido em tamanho real e sem aquelas fai- 

xas pretas nas laterais. 

 

dica 06.estabilidade e  enquadramento 

Utilize tripé ou algum objeto de apoio para dar estabilidade 

ao aparelho celular. 

FiCa a DiCa: "Como fazer tripé para celular com lixo reci- 

clável". Disponível em: https://pin.it/5Bse6Br. 

Ao enquadrar o aparelho celular, procure posicionar-se 1/3 

à direita do quadro, 1/3 à esquerda do quadro ou ao centro 

do quadro. É recomendável também que a altura do apare- 

lho esteja no nível dos seus olhos. 

DETaLHE iMporTanTE: Para acertar no enquadramento, 

você pode usar a regra dos terços posicionando a linha 

superior na altura dos olhos. 
 

https://pin.it/5Bse6Br


dica 07.bom cenÁrio e boa iluminação 

• Planeje um cenário/ambiente com poucos elementos e, de 

preferência, que tenham relação com seu trabalho (seja 

criativo, mas lembre-se que "menos é mais"). 

• A luz natural sempre vai ser a mais fácil e mais eficiente, 

logo procure um ambiente que a janela ou a porta nunca 

fiquem atrás de você, ou seja, aproveite a iluminação que 

vem de frente ou de lado. Caso se posicione de modo com 

que a janela ou a porta fique atrás de você, isso irá criar 

uma silhueta escura que comprometerá a visualização de 

sua imagem. 

FiCa a DiCa: não se preocupe se a luz natural não é 

uma boa opção para você e só lhe resta a fonte de luz 

que se encontra no teto do local onde irá gravar. É pos- 

sível fazer uso, por exemplo: de luminária; luzinha de 

natal e led de outro celular. Vale lembrar que a fonte de 

luz precisa sempre estar posicionada do seu lado ou na 

sua frente de modo que também pode estar levemente 

deslocada para a sua direita ou sua esquerda. 

- "Iluminação criativa com recursos caseiros". Disponí- 

vel em: https://youtu.be/ptTeHOydvV4. 

- "Iluminação caseira com pote de sorvete". Disponível 

em: https://youtu.be/_vpiuBBrW_o. 

 
dica 08.auto imagem e vestimenta 

• Matenha a coluna ereta e os ombros para trás. 

• Atente-se para a dicção das palavras e para a entonação 

da voz. 

• Não se apresse e nem vá devagar demais na fala, procure 

manter um ritmo natural. 

• Para escolher a vestimenta, priorize peças mais neutras e 

básicas. Não há a necessidade de recorrer à roupa social. 

https://youtu.be/ptTeHOydvV4
https://youtu.be/_vpiuBBrW_o


Tenha em mente que você será mais um dos elementos 

do cenário, portanto é importante que a composição seja 

harmônica e que o foco não seja desviado pelas roupas 

escolhidas. 

DETaLHES iMporTanTES: 

- Não use roupas que não tenham relação com  o  obje-  

tivo do trabalho, como por exemplo, camisetas de ti- 

mes ou com emblemas esportivos, roupas com frases 

e imagens religiosas etc. 

- Não use roupas com listras muito finas, pois os pixels 

do vídeo podem provocar a sensação de embaralha- 

mento em quem está assistindo. 

- Não use acessórios que possam produzir ruídos, como 

brincos, colares, pulseiras, anéis ou relógios. 

- não use acessórios com muito brilho ou roupas brilho- 

sas, pois há possibilidade de reflexo provocado pelas 

luzes utilizadas na captação da imagem. 

 

dica 09.direitos ao uso de imagem 

Caso você tenha entrevistado alguém, gravado algum even- 

to importante ou feito alguma dramatização com terceiros, 

é necessário, após as gravações, pegar autorizações de uso 

de imagem de todos que aparecerem no seu vídeo. Esse 

documento deve ter validade jurídica e conter o nome, te- 

lefone e CPF do dono da imagem utilizada. Se seus colabo- 

radores forem menores de idade, quem deve assinar são os 

responsáveis. 



 

 

 

 

 

mais detalhes importantes: 
 

não se esqueça de limpar 
a lente da câmera do 

aparelho celular. 
(a melhor alternativa é usar um paninho de 
microfibra, mas também pode ser usado um 

paninho de algodão) 

 
verifique como está  

o armazenamento de 
arquivos do aparelho 

faça testes! 

. 



dicas de 
aplicatiVos (apps) 
A câmera nativa do aparelho celular não precisa ser a sua 

única opção. Alguns dos melhores apps de câmera adicionam 

funções e recursos que colaboram (muito) para qualidade e 

produção do seu vídeo. 



antes de seguirmos aos 
apps indicados, fique 

atento para essas dicas: 
• Para celular Android, o app está disponível para ser baixa- 

do na Play Store. Já, para celular iPhone, o app está dispo- 

nível na App Store. 

• Normalmente o app pode ser utilizado na versão gratuita 

e na versão paga. Para a versão gratuita, seu vídeo pode 

ser exportado com a marca d'água do app. 

• Para escolher o app de sua preferência, teste gravar nas 

mesmas circunstâncias com os diferentes apps seleciona- 

dos, ou seja, por meio dos diferentes apps grave seu vídeo 

com as mesmas configurações, mesmo enquadramento, 

ambiente, cenário e iluminação. 

• Exporte seu vídeo na melhor qualidade (HD ou FULL HD). 

Dependendo do app, para a exportação do vídeo em uma 

dessas qualidades, é necessário que você aguarde o tér- 

mino de um anúncio que aparece após ter selecionado a 

qualidade de exportação. Além de possibilitar a exporta- 

ção do vídeo em melhor qualidade, aguardar o término do 

anúncio também pode possibilitar que seu vídeo não fique 

com a marca d'água do app. 

 

• Na busca e interesse por app: leia comentários sobre o 

app; busque informações confiáveis; veja tutoriais e faça 

testes! 



 

quik 
 
 

 

 
 

Conheça o app: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stu- 

peflix.replay&hl=pt_BR 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stupeflix.replay&amp;hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stupeflix.replay&amp;hl=pt_BR


 

inshot 
 
 

Conheça o app: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ca- 

merasideas.instashot&hl=pt_BR 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot&amp;hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot&amp;hl=pt_BR


 
 
 
 
 

 

du recorder 
 
 

 

Conheça o app: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DU- 

recorder.screenrecorder.videorecorde&hl=pt_BR 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DUrecorder.screenrecorder.videorecorde&amp;hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DUrecorder.screenrecorder.videorecorde&amp;hl=pt_BR


referências 

MACEDO,  Joyce.  10  dicas  para  gravar  vídeos  incríveis  com 

seu smartphone. Disponível em: <https://canaltech.com.br/ 

produtos/10-dicas-para-gravar-videos-incriveis-com-o-seu- 

-smartphone/>. Acessado em: 18 jun. 2020. 

 

PONTES, Elivelton. Câmera de frente: devo utilizá-la para gra- 

var  vídeos?.  Disponível  em: <https://eadbox.com/camera-de- 

-frente/>. Acessado em: 18 jun. 2020. 

 

RODRIGUES, Patricia. Orientações para gravações de aulas 

online em tempos de coronavírus-Parte 2. Disponível em: <ht- 

tps://youtu.be/AW3QCbua70I>. Acessado em: 6 abr. 2020. 

 

SAMPAIO, Gabriel. Webinar 15 - Como Realizar boas gravações 

com celular. Disponível em: <https://youtu.be/yOjUjqshqGs>. 

Acessado em: 22 jun. 2020 

 

Universidade Federal do Rio Grande Norte (UFRN). Guia para 

Produção de Vídeos - eCICT 2019. <http://www.cic.propesq. 

ufrn.br/documento.php?id=310618220>. Acesso em: 16 de 

jun. 2020. 

http://www.cic.propesq/


 


