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Olá! Seja bem-vindo(a) ao minitutorial sobre Boas condutas para gravação de vídeo e podcasts.

Esse material foi criado com o objetivo de ajudá-lo na utilização de recursos tecnológicos que 
sejam práticos, rápidos e fáceis de manusear e que não necessitem de grandes produções.

Sabemos que o uso de tecnologias possibilita aulas mais interativas, dinâmicas e aumenta o fator 
tempo e espaço das aulas presenciais. Assim sendo, os recursos aqui apresentados, podem ser 
utilizados no ambiente aula do Unifor online, assim como através de outros meios de comunicação.

Aqui você encontrará dicas de como fazer gravações de maneira rápida e prática. Portanto, fique 
atento(a) às instruções.

Para gravação de vídeos e podcasts, é importante seguir alguns critérios e possuir alguns 
materiais básicos de gravação. Não há necessidade de grandes equipamentos e grandes 
produções, mas de itens que ajudem a manter um padrão mínimo de qualidade para que 
sua mensagem passe, de forma clara e objetiva, as informações necessárias ao seu público-
alvo.

Pensando nisso, seguem algumas orientações de como se preparar para gravação de vídeos 
e podcasts.

1º - Planeje previamente o assunto a ser abordado. Esse ponto é de extrema 
importância, pois o planejamento servirá de guia para sua fala na hora da gravação. 
Procure pontuar os assuntos mais importantes de forma sequencial;

2º - Pense no tempo de duração, procure não ultrapassar 5 minutos, pois, caso o 
vídeo ou o podcast se estendam mais do que isso, poderá dispersar o ouvinte;

3º - Escolha um local para gravação.  De preferência utilize uma sala ou um 
escritório, ou um local que não tenha interferências de som, para que gravação 
capture somente a sua fala;

4º - Evite locais com movimentação de pessoas para que não ocorram distrações 
tanto na hora da gravação como posteriormente, quando o(a)  discente estiver 
assistindo ao seu vídeo, por exemplo; 

5º - Procure um local com iluminação adequada, portanto realize sua gravação 
preferencialmente de dia para que haja mais incidência de luz natural. A gravação 
pode ser realizada em uma sala com janela ou até mesmo sob luz artificial com uso 
de um tripé, o ideal é que você aproxime-se destes pontos de luz; 
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6º - Selecione um cenário adequado, de preferência com um fundo estático para 
realizar sua gravação de vídeo. Caso não tenha este cenário, você poderá usar um 
tecido ou um cartão duplex como pano de fundo;

7º - Vista-se de forma adequada ao gravar o vídeo. Procure uma vestimenta 
neutra, sem muitos detalhes para não chamar atenção de seus ouvintes;

8º - A câmera ideal, para cada tipo de captura de vídeo ou áudio, será selecionada 
de acordo com seu o objetivo, bem como do equipamento disponível. Para 
gravações em casa, é possível utilizar o celular ou webcam. Se tiver uma 
filmadora digital ou câmera DSLR (Modelo de câmera profissional), verifique se as 
configurações de gravação permitem captura em tempo real para o computador. 
A webcam é uma opção prática quando já vem acoplada ao notebook ou se ela 
for um dispositivo externo USB. Já a câmera do celular é uma boa opção para 
gravações no próprio aparelho;

9º - Para que tenha uma melhor captação de voz, o ideal é utilizar um microfone 
de lapela, pois ele impedirá que sons externos sejam capturados na gravação 
de vídeos ou podcasts. Caso não possua esse artifício, faz-se importante a 
escolha do local de gravação sem muitas interferências sonoras, assim como já 
mencionado;

10º - Dê preferência ao uso de fones de ouvido para monitorar a gravação, esses 
recursos lhe ajudarão a atentar-se à qualidade da sua voz no áudio;

11º - Para gravação de vídeo, procure posicionar a câmera de modo que favoreça 
o bom enquadramento da imagem, de forma proporcional e equilibrada. Faça 
testes antes da gravação oficial. A utilização de um tripé é importante neste 
momento, pois deixa o equipamento estabilizador e fixo, evitando que a imagem 
saia de foco; 

12º - Na gravação de vídeo, a distância mínima da câmera estará relacionada à 
sua postura. Ao estar sentado diante do computador, você assume a distância 
natural dessa postura. Se optar por gravar de pé, recomenda-se o uso do tripé e 
o distanciamento de 1 ou 2 metros, dependendo do objetivo do enquadramento. 

A seguir veja algumas regras de gravação de vídeo e podcasts utilizando o celular como recurso.
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Gravação de vídeo no celular

Para iniciar a gravação, localize a câmera do seu celular, ela geralmente funciona para capturar 
fotos e gravar vídeos.

1º  Coloque o celular no “modo avião” para evitar as interrupções na hora da gravação, 
como chamadas e notificações.

Obs: Geralmente a função “modo avião” é encontrada nas configurações, mas pode ser 
diferente em cada aparelho telefônico.

2º  Posicione o aparelho em uma superfície plana, para estabilizá-lo, de preferência em uma 
base própria para apoiar celular, como: suporte (tripés) ou pau de selfie. Mas, caso prefira, 
pode segurá-lo na mão.

Lembre-se que seu celular deve ser posicionado horizontalmente, pois, caso o vídeo 
seja gravado com o aparelho na posição vertical, resultará em um vídeo com barras 
pretas nas laterais.

3º  Depois de posicionado, identifique onde fica a lente da câmera e fixe seu olhar nela, 
desta forma o(a) receptor(a) terá a impressão que você fala diretamente com ele(a).

Atenção! Limpe a lente da câmera, assim evitará manchas na imagem da gravação.

Dica

Faça uma gravação teste, um vídeo curto para avaliar o som, a luz e o enquadramento da 
câmera. Depois verifique se o vídeo atende às suas expectativas e posteriormente inicie a 
gravação definitiva.

Teste
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Gravação do podcast  no celular

Nos aparelhos celulares, já existem gravadores de áudio, os quais podem ser utilizados para 
gravação de podcasts.

1º  Assim como na gravação de vídeo, acione o “modo avião” para evitar as interrupções 
(ligações, notificações etc.) na hora da gravação.

2º  Procure um local sem ruídos, onde sua voz seja captada de modo audível.

3º  Caso tenha mais de um participante, procure treinar a gravação antes, seguindo a dica 
de roteiro apresentada anteriormente.

Seguem anexos dois modelos de capa para início e finalização de vídeo. Eles padronizarão 
suas produções de vídeo para Universidade de Fortaleza. Estes modelos estão salvos em 
Power Point, mas você poderá baixá-los como imagens quando desejar acrescentá-los aos 
vídeos.  

Modelo 01 -
https://www.unifor.br/documents/20143/3482075/
Versao+para+V%C3%ADdeo_1+%281%29.pptx

Modelo 02 -
https://www.unifor.br/documents/20143/3482075/
Versao+para+V%C3%ADdeo_2+%281%29.pptx e.
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Dica

Faça uma gravação teste para verificar possíveis interferências na captação da voz. Depois, 
verifique se o áudio atende às suas expectativas e posteriormente inicie a gravação definitiva.

Importante!

É importante ressaltar que, caso queira fazer algo mais elaborado, existem aplicativos para 
edição de vídeos e podcasts, como, por exemplo, Podcast Studio, Spreaker Podcast Studio, 
Anchor. Você poderá baixá-los na Play Store ou na Apple Store.

Teste

Tutorial do Unifor Online

Vale lembrar também que, ao entrar no Unifor Online, você, professor(a), terá acesso ao 
Tutorial do Unifor Online. Nele são apresentados recursos educacionais que podem ser 
utilizados como estratégias de ensino, dentre eles os vídeos e os áudios gravados por você. 
Lá também estará disponível o passo a passo para montar uma aula online no ambiente 
de sua disciplina. Para acessar o tutorial, depois de fazer o login no Unifor Online, vá em 
Educação Virtual –> EAD –> Tutorial Unifor Online. O caminho do tutorial é:

Educação Virtual – Tutoriais – Tutorial Unifor online.
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Assim encerramos o tutorial Boas condutas para gravação de vídeo e podcasts utilizando 
o celular. Esperamos que este guia seja proveitoso e, caso surjam dúvidas relacionadas ao 
assunto, você, professor(a), poderá entrar em contato com a equipe do NTE.O NTE localiza-se 
no Bloco N, ao lado da rampa central.

Telefones para Contato: 0800-2800550 / (85) 3477-3479

Seja bem-vindo(a) ao mundo de descobertas da educação.

Bom trabalho!


