
 

ORIENTAÇÕES PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E PODCASTS 

 

- Os vídeos devem ser gravados na horizontal 

 

- O vídeo deve ser captado e editado em resolução Full HD 
(1920x1080/ 30fps) e enviado no formato de arquivo MP4/H264 

 

- Evite transferir vídeos por meio de aplicativos de troca de 

mensagem, como o Whatsapp, escolhendo os arquivos pela “Galeria” 

do smartphone. Ao fazer isso, os vídeos perdem muita qualidade 

porque os arquivos são reduzidos a fim de facilitar o compartilhamento. 

Caso seja necessário transferir arquivos, escolha anexar “Documento” 

e, então, selecione os arquivos desejados. Dessa forma, eles serão 

anexados na íntegra, sem perdas. 

 

 

COMO OBTER A MELHOR IMAGEM 
 

- Ao utilizar celular ou câmera para efetuar a gravação, apoiar o 

equipamento em um tripé ou outro plano fixo, para manter a imagem 

estável, sem trepidações. 

 

- O enquadramento da imagem deve ser ajustado de modo a facilitar o 

foco da captura, sendo aconselhável capturar a imagem do 

apresentador contemplando um plano médio ou plano americano,de 

acordo com as figuras abaixo: 

 

 
Figura 1: Sugestão de plano 

médio 

 

Figura 2: Sugestão de plano 

americano 

 

- O ambiente utilizado para captura das imagens deve possuir a 

iluminação uniforme, evitando pontos escuros nos vídeos, se 

possível, com a luz incidindo de frente. Observando ainda o nível 

para não haver excesso de iluminação. 

 

 

 

 

 

 



 

COMO OBTER O MELHOR ÁUDIO 
 

- A gravação deve ser realizada em um ambiente silencioso, devendo 

ficar atento aos barulhos provocados por aparelhos como ventilador, ar 

condicionado e televisores.  

 

- Deve-se dar preferência para utilização de microfones externos, do 

tipo lapela, direcional ou até mesmo os existentes 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.  

 
 


