
Olá! Agradecemos por aceitar compartilhar seu trabalho com a SeBiVix.

Oferecemos a seguir instruções que contribuirão para garantir a melhor gravação do seu
material.

ÁUDIO

Para gravação de áudio é melhor utilizar o microfone do fone de ouvido ao invés do
microfone do celular ou do próprio computador. Atenção para os seguintes pontos:

1 - Escolha um local bem silencioso para a gravação, pode ser um quarto, escritório ou
laboratório. Feche janelas e portas pode impedir que sons que venham de fora atrapalhem a
gravação. Cuidado com sons de eletrodomésticos como ventiladores, outros computadores,
geladeiras. Tudo isso provocará muitos ruídos no áudio deixando-o com baixa qualidade;

2 - Caso escolha gravar usando seu celular, silencie as notificações e coloque-o no modo
silencioso para que sons provenientes de mensagens ou ligações não atrapalhem durante a
gravação;

3 - Evite mover o celular ou o microfone que estiver usando. O atrito da roupa contra o
microfone pode gerar muitos ruídos. Além disso observe a cadeira em que se sentar, cadeiras
de escritórios podem fazer barulho se você se movimentar muito;

4 - Ao iniciar sua gravação, deixe alguns segundos passarem antes de começar a falar. Isso
impede que sua fala inicial seja cortada. Ao concluir sua apresentação, aguarde alguns
segundos antes de finalizar a gravação, também evitando cortes;



5 - Lembre-se de falar com calma e com pausas.

VÍDEO

Para gravação de vídeo, utilize as dicas anteriores para áudio além dos pontos a seguir.

1 - Após decidir o local onde você fará a gravação, preste atenção na iluminação. Cuidado
com ambientes muito escuros ou muito claros. Tente usar um ambiente com iluminação
natural, porém observe se a luz incide diretamente sobre a lente. Isso pode atrapalhar a
filmagem;

2 - Limpe a lente. Essa dica pode parecer ridícula, mas você ficaria surpreso ao saber quanta
sujeira e gordura se acumulam na lente da câmera do seu smartphone ao longo do dia;

3 - Quando for gravar, procure deixar o celular fixo em um suporte. Livros ajudam a manter o
celular em pé durante a gravação. Caso prefira que outra pessoa grave, peça que use as duas
mãos para segurar o celular. Para aumentar ainda mais a estabilidade, tente manter os
cotovelos juntos a lateral do corpo;

4 - Posicione o celular na VERTICAL, orientação utilizada para as publicações do Instagram;
5 - Cuidado com sua postura. Roupas chamativas ou adereços que não fazem parte da sua
apresentação podem desviar a sua atenção e a atenção de quem for assistir seu vídeo;

6 - Lembre-se de aguardar uns segundos ao iniciar e finalizar a gravação, fale calma e
pausadamente;

7 - Envie o arquivo por:

a. E-mail:



● Hotmail

1 - Inicie um novo email, clicando em “Nova mensagem”;

2 - Insira o endereço de envio (concursosebivix@gmail.com), um Assunto e clique em
“Anexar”;

3 - Clique em “Navegar neste computador” e procure o arquivo onde você salvou;



4 - Envie o email.

● Gmail

1 - Inicie um novo email, clicando em “Escrever”;

2 - Insira o endereço de envio (concursosebivix@gmail.com), um Assunto, clique em
“Anexar arquivos” e procure o arquivo onde você salvou.
3 - Envie o email.



b. Google Drive:

1 - Para colocar um arquivo no drive, clique em “Novo” e selecione a opção “Upload de
arquivo”; Após a conclusão do upload, abra o arquivo no drive.

2 - Clique nos três pontos que estão localizados no canto superior direito da tela, e selecione a
opção “Compartilhar”. Compartilhe com o endereço concursosebivix@gmail.com.

Se você tiver quaisquer outras dúvidas, envie um e-mail para concursosebivix@gmail.com,
teremos o prazer em ajudá-lo.

Obrigada novamente por participar do nosso concurso,

Isadora Maria Coelho Vieira

Comissão Organizadora - 13ª SeBiVix


