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APRESENTANDO TRABALHO NOS EU 2020 -
CAMPUS DE CRATEÚS

MODALIDADE APRESENTAÇÃO ORAL:
ORIENTAÇÕES GERAIS E DICAS

http://crateus.ufc.br/eu2020/


● As apresentações da modalidade Oral serão realizadas por meio de sala virtual na
plataforma do Google Meet. Os links das salas serão publicados juntamente com a
programação na página geral dos Encontros Universitários (https://eu2020.ufc.br/) e
na página dos Encontros do Campus de Crateús (http://crateus.ufc.br/eu2020/);

● Os autores deverão gravar as suas apresentações, publicar no seu canal de Youtube e
enviar um link para o vídeo e o arquivo da mesma, obedecendo aos seguintes
requisitos:

● Prazo de envio: 01 a 05 de março de 2021 (até 23:59h);
● Forma de envio: será disponibilizado um formulário para envio do link do vídeo e do

arquivo da apresentação em formato PDF (até 10MB).

Atenção Exigências do Evento: Modalidade Oral

https://eu2020.ufc.br/
http://crateus.ufc.br/eu2020/


Para o vídeo:

● Duração: mínimo 10 e máximo 15 min;

● Resolução: para garantir uma melhor visualização dos slides, o vídeo deve ter
resolução mínima de 720p

● Formato: o autor deverá gravar o vídeo e, em seguida, realizar o upload do mesmo no
seu canal do Youtube (vide seção dicas). O link deverá ser enviado via formulário do
google que será disponibilizado na página dos Encontros Universitários do campus.

● Observação: os autores poderão escolher qual a ferramenta que utilizarão para gravar.
Dentre as opções, considerem: Microsoft PowerPoint, Zoom, Meet, OBS, Logitech.

Atenção Exigências do Evento: Modalidade Oral



● Os Certificados de apresentação de trabalho nos Encontros Universitários do Campus 
de Crateús serão emitidos somente para os autores e co-autores cujos trabalhos 
foram apresentados para a Comissão Avaliadora. 

● As apresentações (slides) devem ser formatadas de acordo com o template disponível 
no site dos Encontros Universitários 
(http://crateus.ufc.br/eu2020/?pagina=templates).  

● Após a transmissão de cada vídeo na sessão de apresentação dos trabalhos no 
google meet, serão reservados pelo menos 5 minutos para arguição pela banca 
avaliadora.  

Atenção Exigências do Evento: Modalidade Oral

http://crateus.ufc.br/eu2020/?pagina=templates


● O(a) autor(a) principal, prioritariamente, deverá estar presente na sessão de apresentação,
conforme horário e sala do meet previamente divulgados. Este será responsável por
responder as perguntas lançadas pela Banca Avaliadora após transmissão do vídeo de
apresentação do seu trabalho.

● Qualquer co-autor (incluindo o orientador) poderá representar o(a) autor(a) principal em sua
ausência.

● Os autores representantes dos trabalhos apresentados em cada seção, deverão manter-se
presentes (antes e após sua apresentação) na sala do meet até o final da seção .

Atenção Exigências do Evento: Modalidade Oral



Gravação dos vídeos

Os slides ficaram prontos! E agora? Como faço pra gravar 
minha apresentação? Selecionamos dicas valiosas pra você 
gravar uma boa apresentação. 

Se joga!!

Dicas



Roteiro: faça um roteiro da sua apresentação antes de gravar o vídeo. Defina o que vai ser
abordado em cada tópico da sua apresentação: introdução, objetivos, desenvolvimento e
conclusão. Escreva no papel todas as ideias que acha que são necessárias. Coloque em
ordem os pontos principais que você separou.

Tome cuidado com o excesso de texto e parágrafos muito longos na sua apresentação,
pois isso pode torná-la desinteressante. Dê preferência a frases curtas e pontuais.

Dicas

Antes de gravar



Pratique: ensaie sua fala antes da gravação (um bom exercício é ensaiar na frente
do espelho). Use o roteiro e repasse suas falas. Isso te ajudará a desenvolver o
tema com mais naturalidade e a verificar quais partes do seu texto funcionam
melhor e quais precisam ser modificadas, além de aperfeiçoar a entonação da
voz, gestos e postura. Quanto mais repetimos, melhor ficamos. Isso tornará a
apresentação mais descontraída e menos mecânica.

Antes de gravar

Dicas



Equipamento: se for gravar com o celular, lembre-se de deixar o aparelho na posição
horizontal e mantenha-o em um local fixo, para que o dispositivo se mantenha estável
durante a gravação e a imagem fique nítida (e não trêmula). Verifique o microfone do
aparelho, e considere a possibilidade de usar um microfone para melhor captação do
áudio.

Posicione-se: coloque seu roteiro em um local onde você consiga ler os tópicos e
olhar para a câmera. Fique ao lado da sua apresentação de slides ou utilizar a função
de gravação de apresentação powerpoint, ou outro software de captura de tela.

Antes de gravar

Dicas



Apresente-se: Comece sua apresentação com o seu nome, categoria de participação
(professor, técnico administrativo, aluno de graduação, aluno de pós-graduação, etc),
instituição de ensino e o título do seu trabalho. Evite saudações como “Bom dia”.

Entonação: fale num tom que seja audível no vídeo. Lembre-se de respirar e fazer pequenas
pausas.

‘MAIS DICAS PARA GRAVAR APRESENTAÇÕES ’

Gravar slides: http://bit.ly/gravarslidespowerpoint
Gravar com o celular: http://bit.ly/gravarapresentacaocelular

Luz, câmera, ação....

Dicas

http://bit.ly/gravarslidespowerpoint
http://bit.ly/gravarapresentacaocelular


Seu vídeo tá pronto? Então é só fazer o upload para o 
youtube. 

Se liga nas dicas!!

Dicas

Luz, câmera, ação....



● Passo 1: Acesse sua 
conta do Youtube e 
clique no ícone da 
câmera de vídeo no 
canto superior 
direito:

Dicas

Gravação dos vídeos



● Passo 2: Clique na 
opção ENVIAR VÍDEO

Dicas

Gravação dos vídeos



● Passo 3: Na janela 
seguinte clique em 
SELECIONAR 
ARQUIVOS

Dicas

Gravação dos vídeos



● Passo 4: A janela do 
gerenciador de arquivos do seu 
computador irá abrir. Localize e 
selecione o  seu vídeo. Depois 
clique em Abrir. 

Dicas

Gravação dos vídeos



● Passo 5: Agora é a hora de 
inserir as informações do 
vídeo. Em Título insira o 
título completo do seu 
trabalho. Em Descrição 
insira os nomes completos 
do autor, co-autores e 
orientador do trabalho. 

Dicas
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● Passo 6: Mais abaixo na 
mesma tela, você deverá 
selecionar: Não é conteúdo 
para crianças.

Dicas
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● Passo 7: Clicando em 
próximo, aparecerá uma 
nova seção denominada 
Elementos do vídeo. Nessa 
seção você não precisará 
inserir nada. Apenas clique 
em Próximo novamente.

Dicas

Gravação dos vídeos



● Passo 8: Na última janela de 
configuração, você deverá 
selecionar a opção Não listado. 

● Copie o link do vídeo no canto 
inferior direito (Esse é o link 
que você deverá inserir no 
formulário)

● Clique em Salvar.

Dicas

Gravação dos vídeos



Universidade Federal do Ceará. Dicas para gravar vídeos no celular ou 
tablet. Disponível em: 
https://www.facebook.com/UFCinforma/videos/685304218883804/?extid=
k4apm0OSgmPhohCR Acesso em: 05 fev. /2021.

Sociedade Brasileira de Computação. Apresentando trabalho no CSBC 
2020.. Disponível em: http://www2.sbc.org.br/csbc2020/wp-
content/uploads/2020/09/CSBC2020_dicasgravarv%C3%ADdeo_V.1-
02.09.2020.pdf. Acesso em: 05 fev. 2021. 

Referências

https://www.facebook.com/UFCinforma/videos/685304218883804/?extid=k4apm0OSgmPhohCR
http://www2.sbc.org.br/csbc2020/wp-content/uploads/2020/09/CSBC2020_dicasgravarv%C3%ADdeo_V.1-02.09.2020.pdf


Desejamos à todos e todas um 
excelente trabalho!
Dúvidas?
eu@crateus.ufc.br
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