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    Neste guia, procuramos detalhar o passo a passo 
para alcançarmos o melhor resultado na gravação da 
sua palestra ou em sua transmissão Ao Vivo, 
abordando diversos tópicos e dando várias dicas.
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Abertura - Transmissão tipo TV ao vivo, com convidados via web, horários fixos.
 
Main Plenary - Transmissão tipo TV ao vivo, com convidados via web, Mesas Redondas, KeyNote 
Speakers.
 
Virtual Plenary - Salas com Workshops Temáticos ao Vivo tipo Zoom ou similar com apresentações 
diversas, perguntas e respostas.
 
Sessões Técnicas Poster - exposição de um arquivo pdf e um áudio de 5 minutos introdutório 
explicativo, separados por categorias.
 
Sessões Técnicas Orais - núcleo do congresso científico, vídeos pré-gravados 15 minutos, separados 
por categorias.
 

    Transmissão em diferentes formatos



Formatos
Vídeos
Áudio
Iluminação
Cenário
Vestuário
Roteiro
Prazos
Dia de Teste
Dicas
Contatos

Devemos ressaltar que o foco da apresentação é o Slide que deve ser bem preparado para uma 
melhor visualização. O apresentador, de maneira geral, aparece em uma proporção menor na tela, 
ou, ao início, para se apresentar. No entanto, dependerá de como será feita a gravação e 
configurada a apresentação.

O Template usado para a apresentação tem duas versões de uso: fundo claro e fundo escuro. O 
mesmo deve ser baixado no site do Congresso, na página de submissão de artigos / instruções aos 
autores.

    Como deve ser sua apresentação
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O que os autores devem enviar:
Apresentação poster: um arquivo pdf com a apresentação; um áudio com 5 minutos 
explicando o trabalho e uma foto de rosto, podendo ser uma selfie.

Apresentação oral: uma gravação com 15 minutos da apresentação com vídeo do 
apresentador que pode ser feita no PowerPoint, no Teams ou em outros programas.

    Quais os materiais para envio
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Smartphone

Sua gravação ou 
transmissão ao 
vivo pode ser  
feita pelo celular 
iOS ou Android.

Câmera

É possível usar 
câmera digital 
para filmar sua 
apresentação 
gravada.

Notebook

Utilize seu 
aparelho laptop 
para fazer sua 
transmissão ao 
vivo.

Desktop

Faça sua transmissão 
ao vivo com webcam 
no PC ou com monitor 
que já contenha uma 
câmera.

     Obs: Smartphone e Câmera não são boas opções para a apresentação gravada porque o apresentador tem que ser capaz de 
mostrar slides, mas podem ser uma opção para um debatedor de mesa redonda (apesar destes também fazerem apresentações 
técnicas com slides). Para gravação, recomendamos o Desktop ou Notebook, para que o autor possa compartilhar seus slides.
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É importante que 
você sempre limpe 

a lente com um 
pano que não 
agrida e não 

arranhe. O ideal é 
sempre usar um 

pano seco e limpo.

Lente

Deixe a bateria do 
seu equipamento 

com a carga 
completa e retire-o 
da tomada. Se for 

um aparelho 
celular, ative o 
modo avião.

Bateria

Caso tenha pouca 
memória no seu 

dispositivo, 
orientamos que 

libere espaço ou 
utilize outro 

aparelho para 
esta atividade.

Memória

    Prepare o seu dispositivo para filmagem
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    Enquadramento correto para filmagem

     Mantenha o equipamento com a lente à altura dos olhos. O contato visual ajuda a audiência a se conectar com a sua mensagem. 
Além de ser uma estratégia que demonstra profissionalismo, ela transmite confiança e segurança ao espectador. Outro ponto 
importante é sempre olhar para a lente da câmera e nunca para a tela.

     Se você olhar para a tela, ou seja, ficar se olhando enquanto filma, seu olhar não estará nos espectadores, podendo gerar 
desconexão. Procure estar centralizado e o mais próximo da parede possível, evitando distrações e facilitando a sua comunicação.

     As palestras serão transmitidas via streaming. Os filmes nesta plataforma são exibidos sempre na horizontal. Para evitar a 
apresentação do vídeo na vertical com faixas pretas em ambos os lados, solicitamos que a gravação seja feita na horizontal.

https://www.michaeloliveira.com.br/wp-content/uploads/2018/04/lente-iphone.jpeg
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    Estabilidade do dispositivo para filmagem

     Você pode usar um tripé comum como os modelos usados por fotógrafos e um adaptador universal para acoplar seu aparelho 
ao tripé ou adquirir um mini tripé para utilizá-lo na mesa. Na falta de um tripé, não se preocupe! Empilhe alguns livros ou 
caixas onde seu equipamento poderá ser disposto de maneira que não venha a cair. Faça testes até que o enquadramento fique 
ideal (à altura dos olhos), e pronto!

     O seu dispositivo possui autofoco para fotografia e filmagem. Antes da gravação, procure tocar na tela selecionando o seu rosto 
como ponto de interesse, definindo assim o ponto focal para a gravação e evitando a perda do mesmo.
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    Formato de vídeo para gravação ou transmissão ao vivo

     Todos os sistemas de exibição e captação funcionarão no formato Widescreen (16:9). Assim, todos os vídeos, slides e afins, 
deverão ser produzidos nesse formato.  A resolução sugerida é de 1920 X 1200 (WUXGA).
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    Internet para a interação com o moderador

     Será necessário verificar a velocidade de conexão da sua internet. Ela deve se ajustar a um padrão de qualidade compatível 
com o da geração no estúdio para que tenhamos uma ligação sem travamentos ou gargalo no áudio e vídeo. 

     Para medir a velocidade da sua internet acesse: https://www.brasilbandalarga.com.br

https://www.brasilbandalarga.com.br/
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     O local escolhido para a gravação ou transmissão deverá ser silencioso e calmo, evitando ruídos, 
chiados e a interferência de sons ambientes.

     O espaço deverá ser o mais silencioso possível evitando assim barulhos indesejados na hora da 
gravação. Animais de estimação devem ficar em outro ambiente. Telefones celulares devem ser 
silenciados – de todos que estiverem no local de gravação/transmissão. Campainhas e interfone, se 
possível, também deverão ser desligados ou silenciados, desta forma evitamos distrações e ruídos 
que possam atrapalhar a gravação.

     Para a captação do áudio da sua palestra, temos algumas opções. A primeira e mais comum é a 
utilização de um recurso já disponível, o microfone embutido no seu Desktop ou Notebook. Outro 
recurso é o fone de ouvido com microfone que garante a gravação de um áudio limpo e 
sincronizado com a sua gravação. Há, também, a opção de utilização de microfones externos como 
o de lapela; Audio Technica ATR3350 ou Rode Smartlav Lavalier.

     No entanto, o foco é nos Slides e não no apresentador. Portanto, é importante que a qualidade 
de todo e qualquer som inserido na sua apresentação seja cuidadosamente selecionado.

    Som com qualidade e sem ruídos
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      Procure um ambiente com boa claridade.

     Usar uma lâmpada mais forte no seu lustre pode ajudar na luz ambiente. Use, de preferência, 
uma luz frontal.

     Como a gravação ou transmissão será no período diurno, caso tenha uma janela no local 
escolhido, pode-se tirar vantagem da luz ambiente.

     A janela deverá estar atrás do equipamento, ajudando a evitar sombras. Não deixe a janela 
atrás de você.

     Sugerimos, também, o uso de Ring Light com suporte para o aparelho; luz de selfie ou mini led.

     Iluminações artificiais são indicadas para locais fechados sem incidência de luz ambiente.

    Uso adequado da luz



Equipamentos
Vídeos
Áudio
Iluminação
Cenário

Vestuário
Roteiro
Prazos
Dia de Teste
Dicas
Contatos

    O melhor ambiente

     Escolha um local confortável, preferencialmente, com uma parede branca ao fundo, ou de cor 
neutra e sem muitos detalhes.

     Dê preferência a um local clean. Evite lugares com muitas informações.

     O espaço deverá ser o mais neutro possível, evitando objetos que possam desviar a atenção do 
seu espectador. As pessoas da casa devem ficar em outro ambiente. Televisores do cômodo devem 
ser desligados para evitar que atrapalhem a iluminação na hora da gravação.

     Você pode utilizar um plano de fundo para o seu cenário. Existem plataformas de streaming com 
essa tecnologia mas também é possível editar com alguns softwares conhecidos.

     Avalie o ambiente e, em caso de dúvidas, entre em contato conosco. 
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     Não use roupas com listras.                         Não use roupas com estampas.

    Trajes lisos para melhor apresentação
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    O conteúdo no tempo certo

Para um melhor aproveitamento do seu tempo de apresentação, orientamos que seja preparado um 
roteiro para a sua gravação ou transmissão, mesmo que o tema seja de seu domínio.
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    A importância de cumprir o deadline

     A data limite para envio de material é, impreterivelmente, 08 de Outubro de 2021. Desta 
forma, garantimos que todo o seu conteúdo será exposto sem nenhuma falha ou falta.

     Os arquivos devem ser inseridos diretamente no site do Congresso, através do endereço 
https://sbgf.org.br/congresso/registration

https://sbgf.org.br/congresso/registration/login.php
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    Ajuste fino da entrada ao vivo

     O teste de conexão será feito no dia 7 de Novembro. Agende já o seu horário.

     Aqui cabe salientar que, caso tenhamos observado todos os aspectos e recursos necessários 
descritos na pré-produção, a sua gravação/transmissão será facilitada e o nosso objetivo terá sido 
alcançado. Oferecer conteúdo de alto valor para nossa audiência com a captação de som e 
imagem de alta resolução e fidelidade. 



Equipamentos
Vídeos
Áudio
Iluminação
Cenário
Vestuário
Roteiro
Prazos
Dia de Teste
Dicas

Contatos

    Possibilidades para sua cena

     É Possível fazer um background na sua cena usando panos de fundo encontrados em diferentes 
aplicativos. A plataforma usada no congresso será o Zoom, onde encontra-se esta possibilidade.
     Você pode fazer o download do template do evento diretamente na página do congresso.
     Caso queira uma maior perfeição no seu recorte sobre o backdrop, você pode contratar uma 
edição em chroma key.
     Há também uma forma de remoção de fundo para aplicar seu cenário favorito com a utilização 
de programas como Wondershare Filmora9; VSDC; Final Cut Pro; Premiere Pro; Estúdio Camtasia; 
VideoStir; Editor de vídeo Movavi; Unscreen (Online); KineMaster; Chromavid;  dentre outros.
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    Ajuda para sua apresentação

: carlamachado@rotaarquitetura.com.br 

: 21 99625-7422 

: 21 3570-3122 

     Para qualquer dúvida ou auxílio, estaremos aqui, inteiramente à sua disposição, para lhe ajudar 
em tudo o que for preciso. 

mailto:carlamachado@rotaarquitetura.com.br

