
Guia de 
Recomendação para 

Gravação de Vídeo 



Planeje o 
conteúdo
Primeiramente, pegue o seu 
conteúdo e escreva na 
forma de tópicos para ser 
uma guia para o vídeo.
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Planeje o 
conteúdo
Quanto tempo você tem 
para apresentar?

É interessante distribuir o 
conteúdo da apresentação 
em partes chaves, criando 
um roteiro interessante.
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Esse roteiro também ajudará 
você a manter uma linha de 
pensamento coerente ao criar 
vídeos, de modo que haja uma 
continuidade compreensível. 

Além disso, planeje como você 
abordará o conteúdo de 
acordo com o assunto e o 
público que deseja alcançar.

Você precisa tornar o formato 
da mensagem adequado para 
este veículo de apresentação 
para alcançar o público.



Para criar bons vídeos, é 
importante estar confortável 
diante da câmera. 

E existem diversas formas de se 
treinar para ficar mais natural.
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Fala e 
apresentação



Fala e 
apresentação
Domínio do assunto
Evite decorar o que você irá 
falar. Se precisar, faça o 
roteiro com tópicos a serem 
abordados e discorra com a 
sua forma de falar, sem 
decorar. O lado negativo de 
decorar um texto é você ficar 
preso às palavras, o que te 
deixará mais tenso.

Naturalidade
Ser natural diante de câmeras 
é um desafio mas que pode 
ser superado com prática. 
Tente no momento da 
gravação manter um contato 
visual com a câmera, tentar 
sorrir em alguns momentos, 
não mexer demais os braços e 
as mãos, e vista uma roupa 
que se sinta confortável.

Treine
Caso ainda se sinta 
desconfortável com a ideia de 
gravar tente apresentar para 
você mesmo ou chame alguém 
para assistir. Fale de forma 
simples e direta. Busque 
referências de pessoas que 
você considera boas 
apresentadoras e confie em si 
mesmo!
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Você não precisa ir a um 
estúdio profissional, mas 
precisa de um local 
adequado. 
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Organize o 
cenário



Organize o 
cenário
Quanto menos objetos na 
cena e quanto mais iluminado 
o ambiente, melhor. 

Acústica
Escolha um ambiente o mais
livre de ruídos possível,
lembre-se que qualquer
barulho pode interferir na
qualidade do áudio e
prejudicar o resultado final.
Desligue os eletrônicos, feche
as janelas e abra as portas
internas para uma melhor
acústica. Se possível teste o
áudio antes de gravar! 7

Simplicidade
Arrume o cenário em que irá 
gravar de modo que pareça 
organizado e neutro, para 
atrair a atenção para você e o 
seu conteúdo, não para a 
decoração inusitada ao redor. 
Sentado ou em pé, você deve 
estar o mais confortável
possível.



Organize o 
cenário
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Se possível fique de frente 
para uma luz natural que 
venha através de janela ou 
de uma varanda.
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Luz natural

https://youtu.be/C578lY0dVCY



Luz natural
Qual melhor solução para gravar vídeos em casa 
sem gastar com equipamentos de iluminação? 

Filmar perto de uma janela e aproveitar a luz 
natural. 

Caso você ache que precisa de mais luz, utilize 
luminárias e o que mais tiver em casa que possa 
dar um suporte. O importante é garantir que seu 
rosto fique bem iluminado e sem sombras.
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Lembre-se que a câmera 
traseira apresenta melhor 
qualidade, possui uma 
resolução mais alta e 
oferece mais recursos no 
aplicativo.
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Filme 
com o 
celular



Filme com o 
celular
Na horizontal
Ao gravar vídeos em casa com 
o os equipamentos 
posicionados dessa maneira, 
você vai criar um vídeo 
widescreen e certifique-se de 
que você está filmando com a 
câmera em um ângulo de 90°.

Use um tripé
Um pequeno tripé de 
sustentação para deixar a 
lente da câmera estabilizada e 
na altura do seu rosto de 
preferência na altura dos 
olhos. 

Caso ainda fique baixo 
improvise com um apoio na 
parte de abaixo como livros e 
caixas.

Não utilize o zoom
Para um maior foco do seu 
rosto ou outro elemento que 
queira apresentar, ao invés de 
dar zoom, aproxime mais a 
câmera.
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Envio e formato de 
arquivo
Qual o formato de arquivo de 
vídeo devo enviar? 
Preferencialmente o formato de 
vídeo mp4. 
Qual o tempo da minha 
apresentação em vídeo? 
Você tem no máximo 10 minutos, 
dessa forma, planeje bem o 
conteúdo.

Qual nome devo dar ao vídeo? 
Denomine o arquivo de vídeo 
com o número da submissão no 
JEMS, por exemplo, 
1234543.mp4

Como devo proceder para 
enviar o vídeo? 
Você pode utilizar em qualquer 
serviço de nuvem (com acesso 
para edição) e enviar o link no 
JEMS. 
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Você está 
pronto!
Lembre de pôr tudo o que 
aprendeu em prática e de 
enviar o vídeo no prazo 
estipulado!
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