
Orientações para gravação e envio de vídeo para o 
VIII Simpósio de Pesquisa sobre Migrações 

 
GRAVAÇÃO 
 
Luz e som:  
 

1. Evite ruídos no ambiente e escolha um ambiente calmo; 
 

2. Fones de ouvido com microfone são recomendados;  
 

3. Cuidado com sombras no rosto. Dê preferência à luz do dia; 
 

4. Evite o contraluz. Uma boa ideia é gravar com o rosto virado para a luz da 
janela / fonte de luz; 

 
5. Apoiar o notebook/celular em algum lugar estável, posicionando o mesmo em 

uma altura próxima ao seu rosto. Tente olhar para a câmera enquanto fala. 

 
Tempo e enquadramento: 
 

1. O vídeo deve ter no máximo 15 minutos de duração, com a fala relacionada ao 
tema da apresentação no simpósio. Posicione-se proporcionalmente na tela do 
celular ou do notebook. Posicione o celular sempre na horizontal; 

 
2. O uso de slide ou PPT não é obrigatório. Caso opte por seu uso, sugerimos 

realizar a apresentação e gravação através de aplicação (aplicativo) que 
permita gravação de conferência (Zoom, Meet, Teams …); 
 

3. Evite uso de plano de fundo com efeitos de tela. 
 
Extensões aceitas:  
 

1. MP4, AVI, MOV; 
 

2. Salvar o arquivo em drive próprio; 
 

3. Inserir crédito do autor e título do trabalho; 
 

4. Configurar para acesso direto com o link, sem a necessidade de autorização 
para download; 

 
5. Compartilhar o vídeo no Google Drive com o e-mail do evento 

(forumdemigracoes2022@gmail.com) ou enviar através do We Transfer 
(https://wetransfer.com/);            
 

6. Não serão aceitos links para vídeos publicados no YouTube. 
 



 
ENVIO 
 

1. A gravação deve ser enviada com a devida edição. Antes do envio verifique se 
imagem e áudio estão em boa qualidade; 

 
2. AS APRESENTAÇÕES QUE ESTIVEREM FORA DO PADRÃO ESTABELECIDO NESTE 

TUTORIAL SERÃO DESCONSIDERADAS E AS PROPOSTAS SERÃO REPROVADAS 
POR INADEQUAÇÃO; 

 
3. Evite enviar o vídeo somente no final do prazo; 

 
4. Enviar o arquivo até dia 3 de outubro compartilhando o vídeo através do 

Google Drive ou We Transfer.       


