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NORMAS PARA GRAVAÇÃO E ELABORAÇÃO DO VÍDEO 

Os vídeos deverão ser em formato MP4, de no máximo 500 MB e com 5 minutos de 

duração. Os vídeos de apresentação devem conter a introdução (vinheta) do EAIC UEL 

2020 e o encerramento com o logotipo da respectiva organização que financia o seu projeto 

(CNPq, Fundação Araucária e UEL). 

 

A seguir apresentaremos tutoriais para a gravação do vídeo pelo notebook e para a edição 

dos vídeos por meio dos softwares DaVinci Resolve e Fotos Microsoft. 

 

Links para o download da intro e dos encerramentos 

Acesse o link abaixo para ter acesso à pasta com os arquivos da intro e 

encerramento, faça o download e insira os vídeos em sua apresentação. 

https://drive.google.com/drive/folders/10sDHzWWRI9kJ4Xg9Y3WdsH23RvOiptCE?u 

sp=sharing 
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GRAVAÇÃO DE VÍDEO NO NOTEBOOK 

Veja o passo a passo em vídeo: 

https://drive.google.com/file/d/193UGxZv-H7_GCfUHFPpeswpbH6xc2DyL/view?usp=sharin 

g 

 

Para gravar vídeos pelo notebook ou computador com webcam, escreva “Câmera” na barra 

de pesquisa e depois em “Abrir”. 

 

Verifique se sua câmera está funcionando e não se esqueça de procurar um lugar bem 

iluminado e de fundo neutro. 

https://drive.google.com/file/d/193UGxZv-H7_GCfUHFPpeswpbH6xc2DyL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193UGxZv-H7_GCfUHFPpeswpbH6xc2DyL/view?usp=sharing
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Clique neste ícone para começar alternar de foto para vídeo, clique novamente no ícone 

para começar a gravar e apresente o seu trabalho. 

Quando terminar a apresentação, clique neste ícone. 

 

Clique na parte inferior direita para visualizar o vídeo gravado, isso abrirá o vídeo. 

Na parte superior direita, é possível clicar em três pontos e “Abrir pasta”, assim você saberá 

em que lugar o seu vídeo está. 
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GRAVAÇÃO DE VÍDEO COM APRESENTAÇÃO DE SLIDES 

Baixe o aplicativo Prezi Video, acessando o link: https://prezi.com/video/ 

Veja o passo a passo em vídeo: 

https://drive.google.com/file/d/1cqIh8nbTiU5ods2y3I7V--zACg3Xp4aU/view?usp=sharing 

 

 
Abra o aplicativo do Prezi Video em seu computador e selecione “Importar Power Point”. 

 

Selecione o arquivo desejado e em seguida, clique em “Abrir” 

https://prezi.com/video/
https://drive.google.com/file/d/1cqIh8nbTiU5ods2y3I7V--zACg3Xp4aU/view?usp=sharing
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Verifique se sua câmera está funcionando e espere o Prezi Video Importar a apresentação 

de Power Point, isto pode demorar um pouco dependendo do tamanho da sua 

apresentação. 

 

 
 

Essa aba será aberta, clique em “Importar todos”. 
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Você pode mudar o modo de apresentação na parte inferior esquerda. Existem três modos, 

o primeiro sem a apresentação de slides, o segundo com a apresentação ao lado, e o 

terceiro com a apresentação em tela cheia. 

 

Para iniciar o vídeo, clique em “Gravação”, você pode passar os slides clicando nas 

miniaturas que estão à esquerda. 
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Quando terminar, clique em “Gravação concluída” na parte inferior direita. 

O Prezi possui o recurso de cortar o vídeo, clique no botão “Cortar”. 
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Arraste os marcadores para cortar o vídeo. Quando terminar, clique em “Salvar”. 

Depois clique em “Salvar e Compartilhar”. 
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Em “Salvar no diretório”, clique em “Salvar Arquivo”. 

Escolha a pasta de destino, nomeie o arquivo e clique em “Salvar”. 
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INTRODUÇÃO AO DAVINCI RESOLVE 

O Davinci Resolve é um programa bem completo para edição de vídeos e mesmo sua 

versão gratuita contém várias ferramentas, possibilitando fazer trabalhos profissionais de 

edição. Mas nesse tutorial demonstraremos apenas as ferramentas e processos essenciais 

para cortar o vídeo e adicionar a intro e o encerramento criados para padronizar os vídeos 

que serão postados no YouTube do EAIC. 

Baixe o aplicativo: https://www.blackmagicdesign.com/br/products/davinciresolve/ 

Veja o passo a passo em vídeo: 

https://drive.google.com/file/d/1GyyKu4Zjw6Y_3xhv UzZU_PS8SImfmm/view?usp=sharing 

TELA INICIAL 

 
Ao abrir o programa, aparecerá essa tela inicial, clique aonde está escrito New Project para 

criar um novo projeto. Ao clicar nesse botão, aparecerá uma aba, como na imagem abaixo, 

escreva o nome do seu trabalho e clique em Create. 

https://www.blackmagicdesign.com/br/products/davinciresolve/
https://drive.google.com/file/d/1GyyKu4Zjw6Y_3xhv__UzZU_PS8SImfmm/view?usp=sharing
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Com o programa aberto, vá até File, procure por project settings (atalho: Shift + 9) e 

certifique-se de que suas configurações estejam iguais os da imagem abaixo. 

 

 
Para adicionar os vídeos que você utilizará na edição, vá em File > Import File > Import 

Media (atalho: Ctrl + I para o windows ou ⌘ + I para o mac), procure pelos vídeos em seu 
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computador. É recomendado criar uma pasta com os arquivos que irá utilizar para a edição 

antes de começar editar, isso facilita no processo de importar arquivos.. 

 

 

Na parte inferior do programa, clique no ícone ilustrado abaixo para entrar na tela de edição. 

 

 
O programa ficará com essa interface: 
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Se não aparecerem as miniaturas dos vídeos que você importou, clique em Media Pool, no 

canto inferior esquerdo. 

 

 
ADICIONANDO A INTRO: 

 
Como a intro será a primeira parte do seu vídeo, você deve deixá-la na frente do clipe em 

que você estará apresentando seu projeto; é possível mover os vídeos na timeline. 

Para adicionar a intro, criando uma timeline, clique na miniatura da intro e arraste-a até a 

parte cinza mais clara, até que apareçam dois retângulos, um de cada cor (um azul e um 

verde). O retângulo de cima é o vídeo e o de baixo é o responsável pelo áudio. Essa etapa 

estará representada na imagem abaixo. 
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Selecione o vídeo adicionado à timeline e arraste-o para a esquerda, ou selecione a área 

vazia à esquerda do vídeo, clique com o botão direito e aperte em Ripple Delete, assim o 

vídeo iniciará diretamente com a intro e não com a tela vazia. 

 

 
Com a timeline criada e a intro adicionada, você poderá ir para a próxima etapa, que serão 

os recortes do seu vídeo (caso seja necessário). 

 
COMO RECORTAR O VÍDEO: 

 
O vídeo deverá ter cinco minutos de duração no máximo. Se o seu vídeo excedeu esse 

tempo, procure cortar as partes em silêncio, ou partes em que você errou o que ia falar, isso 

pode reduzir bastante esse tempo. 

 
Adicione o arquivo da sua apresentação logo em seguida da vinheta EAIC, do mode 

descrito anteriormente, sem deixar espaço entre a vinheta e seu vídeo. Uma vez adicionado 
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utilize a ferramenta Blade Edit Mode (atalho: B) para recortar as partes com pausas na fala 

ou erros, selecione a parte indesejada, com a ferramenta Selection mode (atalho: A), clique 

com o botão direito e selecione a opção Ripple delete (atalho: Shift + Del) para que não 

sobrem espaços vazios no seu vídeo. 

 

 
 
 

Mova o cursor antes do corte e aperte a barra de espaço para dar o play, para verificar se o 

corte ficou adequado; caso não tenha ficado, aperte Ctrl + Z quantas vezes forem 

necessárias para voltar como estava antes e tente recortar novamente. 

 
Para ser mais preciso em seu corte, aumente o zoom da sua timeline pelo atalho (Ctrl +) e 

para reduzir aperte (Ctrl -). Também é possível alterar o zoom da sua timeline deslizando o 

controlador que está representado na imagem abaixo. 
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Outra dica que pode facilitar na hora de fazer os cortes, é visualizar as imagens do que 

está ocorrendo no vídeo em sua Timeline. Para isso clique nesse ícone  , que está ao 

lado da ferramenta Selection Mode . 

 

Clique na opção Film e se quiser que as imagens fiquem ainda maiores, mexa no 

controlador de vídeo que aparece nessa janela. 

 
ADICIONANDO O ENCERRAMENTO: 

 
Ao final do vídeo, deverá ser inserido o encerramento, que é um vídeo curto com o apoio 

financeiro ( CNPQ, Fundação Araucária ou SETI), utilize somente o vídeo com o apoio que 

seu projeto recebe. 

 
Com essa etapa concluída, só falta exportar o seu vídeo. 

EXPORTAÇÃO DO VÍDEO: 

É necessário Renderizar o seu vídeo para conseguir compartilhá-lo depois. Para isso vá na 

parte inferior do programa no ícone de um foguete, que você abrirá a interface chamada 

Deliver. 

 



17  

Com a interface Deliver aberta, dê o nome para seu vídeo em Filename e logo embaixo 

escolha o local (Location) de destino no seu computador que o vídeo será adicionado. 

 

 
Abaixo dessas configurações, há uma parte para escolher o formato e o codec, 

certifique-se que em Format esteja em MP4 e Codec H.264, como na imagem abaixo. 

 

 
Clique em Add to Render Queue que seu projeto irá aparecer na parte superior direita da 

interface, como está na imagem abaixo. 
 

 

 

Clique em Start Render, essa parte pode demorar um pouco, não feche o software, ou 

desligue o seu computador enquanto isso. 

 
Concluído a Renderização seu vídeo estará pronto para ser compartilhado. 
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Para mais informações e recursos acesse: 

https://documents.blackmagicdesign.com/UserManuals/DaVinci-Resolve-16-Beginners-Guid 

e.pdf?_v=1585613272000 

https://documents.blackmagicdesign.com/UserManuals/DaVinci-Resolve-16-Beginners-Guide.pdf?_v=1585613272000
https://documents.blackmagicdesign.com/UserManuals/DaVinci-Resolve-16-Beginners-Guide.pdf?_v=1585613272000


19  

FOTOS MICROSOFT 
 
O Fotos Microsoft é o antigo Movie Maker, um software de edição de vídeo simples que 

atende os requisitos de elaboração de vídeo do EAIC UEL 2020, a vantagem é que ele já 

vem instalado em computadores e notebooks com o sistema operacional Windows 10. 

 

Veja o passo a passo em vídeo: 

https://drive.google.com/file/d/1-tH2lCGywLprAk5SrzXp2iqYWbRvl3Sp/view?usp=sharing 

 

 
Para abrir o programa digite “Editor de Vídeo” na barra de pesquisa e depois clique em 

“Abrir”. 

 

https://drive.google.com/file/d/1-tH2lCGywLprAk5SrzXp2iqYWbRvl3Sp/view?usp=sharing
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Para começar a editar, clique em “Novo projeto de vídeo”. 

 

 
Nomeie o seu vídeo. 

 

 
Essa é o projeto de edição, clique em “Adicionar” para inserir os vídeos de apresentação, a 

intro e o encerramento. 
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Selecione a opção “Deste computador” 

 

 
Encontre a pasta onde os vídeos estão. Não esqueça de inserir a vinheta (intro) do EAIC 

2020 e o encerramento respectivo da organização que financia o seu projeto. 
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Arraste os arquivos para a área do Storyboard, que nada mais é do que a linha do tempo, 

onde é possível visualizar e organizar a ordem dos clipes. 

 

 
 

Clique na seta na parte superior direita da área da Biblioteca do projeto para otimizar seu 

espaço de trabalho. 
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Para cortar os clipes de vídeo, clique no botão “Cortar” dentro da área do Storyboard. 

 

 
Aqui é possível visualizar melhor o clipe e cortar com mais precisão, aproveite para cortar 

pausas e erros e otimize o seu tempo de vídeo. Para cortar, arraste os controles azuis na 

parte inferior da tela. 
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Também é possível arrastar os clipes para alterar a ordem dos vídeos. 

 

 
Caso seja necessário excluir algum clipe, selecione o vídeo desejado e clique no ícone de 

lixeira ou aperte “Delete” no seu teclado. 
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Quando terminar os cortes e ajustes, para finalizar o vídeo, clique em “Concluir vídeo” na 

parte superior direita. Certifique-se que o vídeo possui no máximo cinco minutos. 

 

 
Selecione a qualidade do seu vídeo, recomenda-se selecionar “Alta 1080p”, depois clique 

em “Exportar”. 

 

 
Encontre a pasta para destino, clique em “Exportar” e envie o seu vídeo! 
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Para mais informações e recursos acesse: 

https://support.microsoft.com/pt-br/help/17205/windows-10-create-films-with-video-editor 

https://support.microsoft.com/pt-br/help/17205/windows-10-create-films-with-video-editor

