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TUTORIAL – PRODUÇÃO DE VÍDEO 
 

35º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 

DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 
 

Como sabem, a 18ª Mostra de Experiencias Exitosas dos Municipios oferecerá ao(s) autor(es) a 

possibilidade de postar(em)  na Plataforma do Evento,  um Video sobre o Trabalho inscrito, produzido 

pelo(s) próprio(s) autor(es). A postagem não é obrigatória e não será considerada para avalição dos 

Trabalhos, mas consideramos  esta oportunidade como mais uma forma de compartilhar e ampliar a 

compreensão dos trabalhos inscritos. 

 

Seguem abaixo as orientações para a produção do Video. 

  

 

Orientações:  

 
1. Atenção à luz no momento da gravação. De preferência, gravar o vídeo durante o dia, em local 

com grande exposição à luz (natural e/ou artificial). A melhor posição é aquela em que o celular 

fica entre a pessoa e a fonte de luz (estando a pessoa voltada para a fonte de luz). A pior posição 

é aquela em que a pessoa fica entre a fonte de luz e o celular (de frente para o celular e de costas 

para a fonte de luz). 

 

2. Caso possua microfone (junto ao fone de ouvido ou de lapela), que possa ser acoplado ao celular, 

melhor. Se não possuir, sem problemas,  vá siga para a próxima orientação. 

 

3. Tomar cuidado para não tampar o microfone do celular quando for gravar (quando segurar o 

celular). Em geral, o microfone fica na parte inferior do celular, mas veja onde fica no seu. 
 

4. Gravar com o celular deitado (horizontal).  
 

5. Após a gravação e antes de postar, conferir se o registro foi feito corretamente, observando ainda 

dicção, luminosidade e compreensão.  
 

6. A duração do Vídeo deve ter, no máximo, 3 minutos.  

 

6.  Para postar o Vídeo, acesse a inscrição da Mostra com login e senha. Na sua área reservada você 

encontrará o local para postar seu Vídeo. 

 


