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ANEXO 1  
 
 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A PRODUÇÃO DOS VÍDEOS 
 

BOLSISTAS: Os alunos bolsistas devem enviar vídeos de 5 a 7 minutos, no qual expliquem o 

trabalho desenvolvido no período da bolsa. Estes deverão realizar no formato de slides (Anexo 3), 

com a gravação de voz por cima (o aluno deve fazer suas explicações, não apenas ler os slides) 

ou com a gravação de imagem do aluno explicando seu projeto. O formato adotado e o conteúdo 

abordado devem ser definidos junto ao orientador. 

Assim como nos Seminários de Iniciação Científica anteriores, realizados de forma 

presencial, o objetivo das apresentações é avaliar a pesquisa de Iniciação Científica realizada 

pelo aluno, seu conhecimento e domínio sobre o tema, sua postura, bem como a oportunidade de 

participar de uma divulgação científica. Para tanto, é necessário que os vídeos possuam clareza e 

qualidade técnica que permitam sua avaliação. Os vídeos devem iniciar e finalizar com os slides 

de abertura e encerramento disponibilizados no site https:// 

https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/coordenadoriadepesquisa/seminario. 

O aluno deve efetuar a gravação em um ambiente silencioso, para isso deve 

desligar aparelhos sonoros, tais como celulares e televisores, evitar mexer em objetos como 

papel, caneta, ou qualquer acessório que faça barulho. Deve-se dar preferência para utilização de 

microfones, mesmo aqueles embutidos nos fones dos celulares, pois auxiliam uma melhor 

captação do som e evitam a presença de ruídos. A fala deve ser feita com boa entonação, sem 

excessos e o mais próximo possível do equipamento de captura de áudio. Caso o aluno opte por 

aparecer no vídeo, também deve ser dada atenção à gravação da imagem. Ao utilizar celular ou 

câmera para efetuar a gravação, apoiar em um plano fixo, para não prejudicar a captura. Se a 

câmera usada for a do notebook, é importante evitar mexer a parte do equipamento onde ela está 

localizada para que o enquadramento não seja prejudicado. O enquadramento da imagem deve 

ser ajustado de modo a facilitar o foco da captura, sendo aconselhável capturar a imagem do 

apresentador dos ombros para cima, com a câmera posicionada a sua frente, ou ainda levemente 

inclinada de cima para baixo. Durante a gravação, o aluno deve procurar olhar para a câmera, 

para manter a atenção do seu espectador. O ambiente utilizado para captura das imagens deve 

ser o mais claro possível, com a luz incidindo de frente. Quando possível, pode-se aproveitar a luz 

natural, ou ainda utilizar um ponto difuso de luz, como uma luminária com um papel em sua frente. 

https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/coordenadoriadepesquisa/seminario
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Este tipo de iluminação evita a formação de sombras que prejudicam a gravação. Os vídeos 

devem ser gravados na horizontal. 

Após a produção do vídeo o aluno deve encaminhar o arquivo ao seu orientador 

para avaliação e aprovação do conteúdo. É aconselhado que o envio sejam feitos via OneDrive 

(disponível no IDUdesc), para evitar a perda de qualidade do vídeo. 

ORIENTADOR: Ao receber o arquivo, o orientador deve assistir ao vídeo, observando seu 

conteúdo e qualidade e, caso aprove o material, o mesmo deve encaminhar o arquivo à DPPG do 

Centro. As DPPGs deverão receber somente os arquivos enviados pelos orientadores, pois 

serão entendidos como aprovação do seu conteúdo. 

DPPG: A DPPG deverá acessar a pasta do 31° SIC compartilhada pela PROPPG e armazenar os 

vídeos nas subpastas de seus respectivos Departamentos. 


