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Manual para fazer o seu
VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

Para realizar a apresentação de sua pesquisa, será necessário um equipamento que grave ima-
gens em movimento, como uma câmera de vídeo ( ), uma máquina fotográfi ca ou celular. Não 
precisa ser equipamento profi ssional. O vídeo deve ter, no máximo, 5 minutos de duração. Se-
guem algumas dicas de produção.

COMO FAZER O VÍDEO: PASSO A PASSO

Para que a apresentação de sua proposta seja completa, o vídeo deve conter as respostas para 
as seguintes questões:

1) Porque você pensou em fazer sua pesquisa sobre este assunto? É algo importante para a 
sociedade?
2) Qual o problema que você quer investigar com a sua pesquisa?
3) Explique e demonstre passo a passo o seu projeto de pesquisa.
4) Quais os resultados alcançados?

Para gravar a sua pesquisa na ordem desejada, imagine o vídeo pronto e, antes de começar a 
gravar anote tudo no papel, ou seja, faça um roteiro. Depois mostre suas anotações para os cole-
gas e veja se todos conseguem imaginar a sequência que você propôs.

GRAVANDO O VÍDEO

EDITANDO O VÍDEO

1º - Para gravar o vídeo, é necessário que seu equipamento gere um arquivo de vídeo com uma 
das seguintes extensões: mov, avi, mpeg, mpg ou fl v. 
2º - Cuide os enquadramentos: faça imagens que mostrem o todo do trabalho e, também, os 
detalhes importantes do projeto, para que os avaliadores entendam bem todas as etapas do 
processo. 
3º - Leve em consideração a qualidade fi nal das imagens e do áudio. Para isso grave em um am-
biente calmo, com boa iluminação e que possua espaço sufi ciente para que o cinegrafi sta possa 
se movimentar, caso necessário; e silencioso, para que a voz de quem for apresentar o trabalho 
esteja clara e possa ser entendida. Caso a câmera tenha uma entrada para microfone, será legal 
utilizar um, assim o áudio da pessoa que explicou o projeto fi cará melhor para quem for assistir 
ao vídeo.

Depois que você gravou todas as imagens, deve passar o arquivo gerado pelo equipamento 
para o computador e usar um programa para editá-lo. 
Mas o que é edição? É uma forma de unir pedaços de imagens gravadas em momentos diferen-
tes, colocando uma depois da outra, de forma que contem uma história. Alguns computadores 
já vêm com um programa de edição, como o MovieMaker. Mas se você não encontrou algo no 
seu, pode baixar um gratuitamente da internet. A nossa sugestão é o Pinnacle Videospin (dispo-
nível em www.baixaki.com.br), pois este software, possuí um tutorial explicando os passos para 
editar.

PENSANDO O VÍDEOA
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BAIXANDO O VÍDEO

Nele é possível acrescentar palavras e até frases (caracteres) que contenham informações per-
tinentes ao trabalho, podendo ter legendas durante o vídeo todo. Você também pode colocar 
uma trilha sonora, mas cuide para que ela não fi que num volume mais alto do que o da voz de 
quem está explicando o projeto. 
Na montagem do seu vídeo, você também pode unir os melhores pedaços das imagens que 
gravou e usar alguns efeitos de transição entre uma imagem e outra.
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Disponibilize o vídeo para avaliação baixando-o no site www.youtube.com. Para isso você deve 
se cadastrar criando um login e uma senha (caso seja cadastrado, basta fazer login).



Depois, vá em ENVIAR VÍDEOS e baixe o seu, preenchendo também as informações que são 
solicitadas.

Por fim, encaminhe junto à ficha de inscrição o link do seu vídeo (que é o endereço online dele e 
por onde as pessoas terão acesso à visualização).


