
 
 

TUTORIAL DE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS PARA EDITAL 
Formato: gravação de áudio e vídeo simultâneos 

 
 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 
 
- Câmera filmadora / Gravador de áudio: para gravar a voz. Pode usar a câmera e o gravador de áudio do mesmo aparelho 
celular. 
- Celular auxiliar (ou computador ou tablet): para reproduzir o áudio guia. 
- Tripé ou apoio para celular: para o aparelho gravador. Caso não tenha, talvez seja necessário improvisar para apoiar o aparelho 
na altura adequada. 
 

CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO NO CELULAR 
- Limpe a lente da câmera. 
- Ajuste as configurações de sua câmera: 

* Aparelho iPhone: Ajustes > Câmera > Gravar Vídeo. Selecione “1080pHD a 30fps” 
* Aparelho Android: geralmente dentro do próprio aplicativo da câmera. Procure a configuração “1080pHD a 30fps” 
(se não tiver essas opções, deixe sempre a melhor resolução) 

 
 

DICAS DE GRAVAÇÃO 
 
- LOCAL: procure um LOCAL SILENCIOSO em um cômodo não muito grande, para não ter muita reverberação. 
- CENÁRIO: Procure um ambiente limpo e organizado, cuidando para que o FUNDO atrás de você não tenha distrações para quem 
estiver assistindo. Dê preferência para PAREDES LISAS. 
- POSICIONAMENTO DA CÂMERA: apoie o celular para que fique de preferência na ALTURA DO ROSTO. Posicione a câmera na 
HORIZONTAL (celular deitado). 
- DISTÂNCIA: a distância de UM BRAÇO DO ROSTO em geral é adequada (deixar o quadro da câmera pegando mais ou menos 
desde a cintura e que fique uma sobra acima da cabeça) 
ILUMINAÇÃO: 
- DURANTE O DIA: procure um lugar iluminado e FIQUE DE FRENTE PARA A JANELA. 
- DURANTE A NOITE: procure melhorar a iluminação, posicionando uma LUZ DE FRENTE PARA O ROSTO (um abajur, por 
exemplo). 
 

GRAVANDO O VÍDEO 
 
- Use o equipamento auxiliar para reproduzir o áudio guia. 
- Quando você estiver pronto, aperte PRIMEIRO o botão de “gravar” no aparelho de gravação e DEPOIS “reproduzir” o áudio guia 
no seu aparelho auxiliar. 
- NÃO USE FONE DE OUVIDO. O som do áudio guia deverá ser ouvido na gravação. 
- Realize vários testes de gravação até conseguir a melhor qualidade de som e imagem. 
- Depois de gravar, ouça e veja como ficou. Fique atento para a qualidade do áudio e outros detalhes, como ruídos, enquadramento 
e iluminação. Escolha a sua melhor gravação para enviar. 
 
 

ENVIO DO ARQUIVO 
 
- Faça o upload do seu arquivo de vídeo no YOUTUBE: 

1. Faça o Login com sua conta Google para acessar seu canal no Youtube. 
2. Clique em “Criar” (ícone de câmera, no menu superior) > Enviar vídeo 
3. Siga os passos indicados para o preenchimento. É necessário preencher apenas a primeira e terceira etapas. 

 
- Importante: 

* Em “Detalhes/Título” (primeira etapa): coloque SEU NOME e TÍTULO DO VÍDEO (Ex: “Nome Sobrenome” – música “X”) 
* Em “Público” (primeira etapa): selecione “Não é conteúdo para crianças” 
* Em “Visibilidade” (terceira etapa): selecione publicar como NÃO LISTADO 

 
- Após salvar, COPIE O LINK do vídeo publicado e cole no espaço reservado da FICHA DE INSCRIÇÃO. 
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