Dicas para produção de vídeo
9ª Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JEPEx) e 3ª Mostra Cultural,
Científica e Tecnológica do Campus Erechim do IFRS

Neste documento, você vai encontrar algumas dicas que vão lhe auxiliar
na produção do vídeo que deve ser encaminhado para submissão de trabalhos
ao evento. Lembramos que há pontos que são previstos em edital: o vídeo deve
ser em sentido horizontal, preferencialmente em HD (1280×720) e deve durar
entre 03 a 08 minutos.
Tirando as exigências do edital, o que está sendo apresentado aqui são
apenas sugestões e dicas sobre a gravação e edição do vídeo, portanto, não
obrigatórias. Pretende-se, apenas, auxiliar os participantes na produção do
vídeo.

1. GRAVAÇÃO
1.1 Defina o equipamento que será utilizado
Antes de começar a gravação, escolha o equipamento que você utilizará
nesse processo – pode ser uma câmera de vídeo, webcam, um notebook ou até
mesmo o próprio celular. Não esqueça de configurar o equipamento escolhido
para que você tenha uma melhor qualidade na gravação.

1.2 Escolha um local para a gravação
Escolha um local bem iluminado e que seja o mais silencioso possível. Se
você escolheu o celular, mantenha-o na horizontal.
Se possível, posicione o equipamento escolhido o mais próximo da altura
dos olhos.

A ideia é deixar a câmera estável. Utilize o que você tiver a mão, qualquer
recurso vale, desde um objeto até uma fruta.

1.3 Prepare a gravação
Você pode realizar todo o processo sozinho. Mas, se possível, peça ajuda
a alguém.
Se você puder gravar somente a noite, aproveite as luzes da sua casa.
Gravar durante o dia tem a vantagem de se aproveitar a luz do sol. Então, abra
a janela.

1.4 Gravando
Fique confortável e não esqueça que o material é gravado. Ensaie, passe
o texto.
Se algo interferir no processo, comece de novo. Grave quantas vezes for
necessário até que você fique satisfeito com o resultado. Ensaiar antes evita que
você acumule muitos arquivos e perca tempo durante o processo de edição.
Não esqueça do tempo, o vídeo deve ter de 3 a 8 minutos.

2. EDIÇÃO
A edição pode ser bem simples! Por isso você pode utilizar o editor do seu
celular para cortar as partes que não interessam ao conteúdo. Caso queira
utilizar algum software ou app para realizar a tarefa, separamos alguns nomes
(a ordem vai dos mais simples e fáceis de operar, até os mais profissionais).
Softwares Gratuitos para PC – EasyUS Video Editor, Windows Movie
Maker, Lightworks, Filmora, OBS Studio e DaVinci Resolve;

3. YOUTUBE
O vídeo deveRÁ ser inserido em um canal no YouTube e deve ser
publicado com a seguinte nomenclatura (máximo 100 caracteres): “9ª JEPEx IFRS - NOME DO AUTOR".
No campo “Descrição” do YouTube, inserir: nome do evento, modalidade:
ensino, pesquisa ou extensão, título do trabalho e breve descrição do trabalho.
O link gerado deverá ser submetido juntamente com o resumo/artigo
completo no Portal de eventos do IFRS.

4. LEGENDAGEM
Para tornar o conteúdo acessível, sugerimos que você habilite a
legendagem automática do YouTube. Lembramos que é muito importante que
você confira e se certifique que a legenda está adequada ao conteúdo, sendo
possível editar palavras que não foram reconhecidas da maneira correta – isso
é muito comum com nome de autores e termos técnicos; nesses casos é possível
corrigir a legenda – https://support.google.com/youtube/answer/2734705?hl=ptBR.
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