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Instruções Gerais

QUANTO A APRESENTAÇÃO

-As apresentações dos pôsteres poderão 
ser feitas como slides do PowerPoint (e 
não necessariamente no formato de 
painel).

-Não é necessário que os/as autores (as) 
apareçam no vídeo, podendo ser gravado 
apenas a voz. 
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TEMPO LIMITE 

-Apresentações orais: 10 
minutos.

-Apresentações de pôster: 5 
minutos.



Especificações técnicas dos vídeos

-Tipo de arquivo: MP4 
-Tamanho máximo: 200 MB
-Formato: 16:4 (“widescreen”)
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Para gravar uma 

apresentação de slides
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1. Ative a guia Gravação da faixa de opções: Na guia Arquivo
da faixa de opções, clique em Opções. Na caixa de diálogo
Opções, clique na guia Personalizar Faixa de Opções à
esquerda. Em seguida, na caixa à direita que lista as guias
disponíveis da faixa de opções, marque a caixa de seleção
Gravação. Clique em OK.
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2- Para se preparar para a gravação, selecione Gravar
Apresentação de Slides na guia Gravação ou na guia
Apresentação de Slides da faixa de opções.

Clicando na metade superior do botão, a apresentação é
iniciada no slide atual.

Clicando na metade inferior do botão, você tem a opção de
iniciar desde o começo ou do slide atual.
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3- A apresentação de slides é aberta na janela Gravação (que é
semelhante ao modo de exibição do Apresentador), com botões na
parte superior esquerda para iniciar, pausar e parar a gravação. Clique
no botão redondo vermelho (ou pressione R no teclado) quando
estiver pronto para iniciar a gravação. Depois de uma contagem de
três segundos, a gravação começa.

4- É possível escolher uma ferramenta de ponteiro (caneta, borracha
ou marca-texto) na matriz de ferramentas logo abaixo do slide atual.
Também há caixas de seleção de cor para alterar a cor da tinta. (A
menos que você tenha adicionado tinta a alguns slides
anteriormente, a Borracha estará em cinza.)

5- Para encerrar a gravação, selecione o botão quadrado Parar (ou
pressione S no teclado).
Ao término da gravação da narração, uma pequena imagem
aparecerá no canto inferior direito dos slides gravados. A imagem é
um ícone de áudio ou, se a câmera da Web estava ligada durante a
gravação, uma imagem estática da webcam.



Tutorial completo Aqui

7

https://support.microsoft.com/pt-br/office/gravar-uma-apresenta%C3%A7%C3%A3o-de-slides-com-os-intervalos-e-narra%C3%A7%C3%A3o-de-slide-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c


Ferramentas para gravação 

de reuniões e apresentações
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-WebEx: Video Conferencing – Record a Cisco Webex Meeting
-OBS: How to Record a Presentation using OBS Studio-IEEE CPC 

[YouTube Video]
-Skype: Skype for Business: Recording a Meeting | Information 

Technology Services | Bemidji State University
-Google Meet: Record a video meeting – Meet Help
-Zoom: Local Recording – Zoom Help Center
-Gotomeeting: How to Record a GoToMeeting Session | Techwalla and 

How to Convert and Open the GoToMeeting Recordings
-Microsoft Teams: Record a meeting in Teams – Office Support
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https://help.webex.com/en-us/n62735y/Record-a-Cisco-Webex-Meeting
https://help.webex.com/en-us/n62735y/Record-a-Cisco-Webex-Meeting
https://youtu.be/GXEsSC7rTWw
https://www.bemidjistate.edu/offices/its/knowledge-base/skype-for-business-recording-a-meeting/
https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=en
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362473-Local-Recording
https://www.techwalla.com/articles/how-to-record-a-gotomeeting-session
https://support.office.com/en-us/article/record-a-meeting-in-teams-34dfbe7f-b07d-4a27-b4c6-de62f1348c24


Quanto ao envio
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- Nomeie o arquivo com seu primeiro nome e sobrenome.
- Envie ao e-mail cemgaam@ufscar.br: o link do arquivo de um Drive 

para acesso (permitido); ou  arquivo do vídeo anexado na própria 
mensagem de e-mail, se tiver tamanho máximo de 25Mb. 
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