
 
 

ORIENTAÇÕES PARA GRAVAÇÃO E ENVIO DO VÍDEO 
 

1) TUTORIAL OBS STUDIO (Sugestão de software para gravação) 
 

a) Acesse: https://obsproject.com/pt-br/download 
b) Escolha o sistema operacional do seu computador e faça o download 
c) Siga os passos para instalação 
d) Abra o Programa OBS Studio 
e) Selecione o “Modo Studio” 
f) Crie uma cena 
g) Selecione a Fonte “Dispositivo de Captura de Vídeo” e configure sua Webcam 

 
h) Vá em configurações e configure o modo de saída do vídeo 

 

https://obsproject.com/pt-br/download


 
i) Configure o formato de gravação para mp4 e Redimensione a saída para 1024x576 
j) Depois é só iniciar a gravação 
k) Depois de finalizar a gravação, o arquivo do vídeo é exportado de forma automática para o local 
de saída no computador 
 
 
2) ORIENTAÇÕES PARA GRAVAÇÃO  
 

a) Elabore o roteiro da fala nos slides de acordo com o modelo (Máximo de 10 slides) 
b) Escolha um local adequado e silencioso para gravação do vídeo 
c) Faça as devidas configurações do Software escolhido para que a resolução seja de 

1024x576 no formato de saída MP4, com áudio stereo 
d) Grave o vídeo de acordo com o roteiro dos slides 
e) Exporte o vídeo no formato MP4 e verifique se o áudio ficou adequado 
f) Não é necessário incluir legenda ou logo do evento no vídeo, pois esse trabalho será feito 

pela equipe do IntegraEaD 
 
 
3) ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DO VÍDEO 
 

a) Suba o vídeo na sua nuvem de preferência (Drive, Wetransfer, Ondrive, etc.) 
b) Certifique-se de que o link criado esteja com acesso para download 
c) Envie o link do vídeo no e-mail integraead.ufms@gmail.com  
d) O vídeo deve ser enviado até dia 25 de Agosto de 2019 
e) O slide do roteiro de gravação deve ser enviado no formato odp ou pptx 
f) O participante deverá preencher, assinar, digitalizar e enviar o documento de autorização 

para uso de imagem e voz 
g) Se o trabalho tiver mais de um/a autor/a, somente um deverá gravar o vídeo de               

apresentação 
h) No e-mail deverá constar OBRIGATORIAMENTE: Título do Trabalho, Eixo do Trabalho, 

Nome do autor, e-mail do autor, Link do vídeo, slide do roteiro de gravação e documento 
de autorização para uso de imagem e voz 

 
 
Envie suas dúvidas para: 
integraead.ufms@gmail.com 
 
 

mailto:integraead@ufms.br
mailto:integraead.ufms@gmail.com

