
COMUNICAÇÃO COORDENADA

ORIENTAÇÕES



Caros autores,

Preparamos este material com orientações para a gravação da sua apresentação para a

Comunicação Coordenada. Por favor, leia este material com atenção. São instruções

importantes para a produção e envio do vídeo.

Comissão Organizadora – QualiHosp 2021

SEJAM BEM-VINDOS!!



▪ Dê preferência ao uso de notebook.

▪ Se a gravação for pelo telefone celular, deixe-o na posição horizontal apoiado em um

suporte.

▪ A gravação por meio de aplicativos como Zoom permitem o compartilhamento de

apresentação em powerpoint.

▪ Checar volume (meio termo do dispositivo é o ideal).

▪ Gravar em ambiente silencioso, livre de ruídos externos.

RECOMENDAÇÕES GERAIS



Enquadramento correto:

- Gravar na horizontal

- Deixar margens laterais e superior ( )

Luz uniforme: Ambiente e Rosto

Postura reta. Evite se balançar.

EVITAR

Luz externa entrando lateralmente e 

excesso de sombra

Postura inclinada para frente. 

Exemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=UBaR1yRikw0

ENQUADRAMENTO NA CAMÊRA 



▪ Você pode utilizar a versão web do Zoom https://zoom.us/meetings

OU

▪ Fazer o download do aplicativo no site: https://zoom.us/download

▪ Se preferir utilizar o aplicativo, após baixa-lo clique no arquivo que será depositado em “downloads”, com o

seguinte nome: ZoomInstaller.exe

▪ Ao clicar no arquivo, o download iniciará automaticamente

▪ Você precisará criar um login e senha

A versão gratuita do Zoom permite que você faça a gravação sem custos

GRAVANDO O VÍDEO

https://zoom.us/meetings
https://zoom.us/download


GRAVANDO O VÍDEO

Pela Web

▪ Clique em “Realizar uma reunião com Vídeo Ligado”

Pelo aplicativo

▪ Clique em “New Meeting”

Após acessar o Zoom Web ou Aplicativo:

▪ Inicie a gravação do seu vídeo clicando em “record”

▪ Para compartilhar sua apresentação em powerpoint clique em “share screen”

▪ A gravação não deverá exceder 10 minutos

▪ Ao finalizar clique em “stop recording”

▪ Ao sair do zoom “end” a apresentação será salva em “meus documentos” do seu computador

Dica: Você pode iniciar a gravação com saudações iniciais e em seguida, compartilhar sua apresentação



Importante lembrar que nessa opção de gravação não é possível compartilhar apresentação

▪ Clique em “iniciar” e em seguida, em “câmera”

▪ Clique em “capturar vídeo” inicie a gravação

▪ Ao clicar em “parar de capturar” o vídeo será salvo automaticamente em “imagens/imagens da câmera”

GRAVANDO O VÍDEO

Câmera do seu Notebook



ENVIANDO O SEU VÍDEO

▪ Envie o seu vídeo para qualihosp@fgv.br identificando o seu trabalho por título e número do protocolo

▪ PRAZO: até 14/04/2021

Se preferir, você poderá salvar o seu vídeo na nuvem e compartilhar o link com o QualiHosp

Dica: o Wetransfer é uma ferramenta gratuita de compartilhamento de documentos

▪ Acesse https://wetransfer.com/, clique em “adicionar ficheiros”, faça o upload do vídeo e clique “obter um

link”, copie o link e envie para nós qualihosp@fgv.br

mailto:qualihosp@fgv.br
https://wetransfer.com/
mailto:qualihosp@fgv.br


INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

▪ Os vídeos serão reproduzidos na sessão correspondente ao seu trabalho

▪ Um dia antes do evento você receberá um e-mail ou whatsapp com o link para o Zoom

▪ Você deverá acessar ao zoom, assistir a sua apresentação e em seguida participar do debate

▪ É necessário o preenchimento do Termo de autorização de uso de imagem

Caso tenha dúvidas ou encontre dificuldades para envio do seu vídeo, entre em contato com o QualiHosp

qualihosp@fgv.br

Secretaria Executiva do QualiHosp

mailto:qualihosp@fgv.br



