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Olá! Este minitutorial sobre gravações de vídeos e podcasts por meio do celular foi criado com o objetivo 
de ajudá-lo(a) na utilização de recursos tecnológicos práticos, rápidos e fáceis de manusear, os quais não 
necessitam de grandes produções.

Sabemos que o uso de tecnologias possibilita aulas mais interativas e dinâmicas. Assim sendo, os recursos 
aqui apresentados podem ser utilizados no ambiente “Aulas” do Unifor Online e em outros meios de 
comunicação.

Neste tutorial, você encontrará dicas de como fazer gravações de maneira rápida e prática, a fim de 
virtualizar diferentes materiais e proporcionar experiências diferenciadas aos alunos. Portanto, fique 
atento(a) às instruções.

Importante!

Antes de iniciarmos as dicas de gravações de Vídeos e Podcasts, é importante ressaltar alguns pontos 
relevantes para a qualidade dessas gravações.

1º  Prepare previamente o roteiro do conteúdo. Ele pode ser todo detalhado ou conter 
apenas os tópicos relevantes que deverão constar em sua fala;

2º  Evite locais com muito ruído, iluminação intensa ou pouca iluminação;

3º Evite locais com o tráfego intenso de pessoas, pois isso pode distrair o espectador do 
vídeo ou, até mesmo, você;

4º  Procure selecionar um cenário adequado, de preferência um ambiente em conexão com 
o assunto que abordará.
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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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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.

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.

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
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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 – EAD – Tutorial Unifor online.

Esperamos que esse guia seja proveitoso e, caso surjam dúvidas sobre o ambiente, você, 
professor(a), poderá entrar em contato com a equipe do NTE. Disponibilizamos um Laboratório 
Pedagógico aos docentes para auxiliá-los na navegação e criação de aulas no ambiente 
“Aulas”.

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!


