
FORMATO DAS APRESENTAÇÕES DE 
TRABALHO 

Os trabalhos poderão ser apresentados na forma de Vídeo-Poster (formato 
mp4) ou Ao Vivo. 
 
Em ambos os casos, o autor deverá seguir o modelo de apresentação em Power 
Point (similar) disponível no link:  
https://propp.uesc.br/sic/normasapres.php 
 
As apresentações ("vídeo-poster" ou "ao vivo") acontecerão em uma sala do 
Google Meet a ser disponibilizada no site propp.uesc.br/sic.  
 
O primeiro autor e o orientador deverão estar presentes no dia e horário 
estabelecidos para a apresentação. As datas e horários serão divulgados 
posteriormente no site do evento.  
 
Finalizada a apresentação, o bolsista será arguido pela banca examinadora. 
 

Informação Importante 

*PIBIC-EM deverá ser apresentado no formato VIDEO POSTER, apenas 
com a apresentação dos slides, sem imagem do aluno 

 

FORMATO "AO VIVO" (APRESENTAÇÃO EM TEMPO REAL) 

O bolsista deverá apresentar seu trabalho com transmissão em tempo real, no 

dia, horário e sala do Google Meet a ser divulgado no site propp.uesc.br/sic. 

As apresentações no Power Point (ou similar) deverão ser enviadas até 30 de 

outubro de 2020, conforme instruções abaixo 

1) Preencher o formulário Google forms 

https://forms.gle/mnxHrMgsFMhs6t6D8 , concordando com os 

Termos para a apresentação dos dados e selecionando qual o tipo de 

apresentação (Video poster ou “ao vivo”) - OBRIGATÓRIO 

 

2) Os arquivos no power point deverão ser inseridos no Drive no seu e-

mail institucional (no caso de alunos da UESC) ou no gmail (no caso de 

participantes externos) e deve ser COMPARTILHADO com o e-mail  

seminarioic@uesc.br (ver vídeo disponível no site do evento: 

propp.uesc.br/sic) - OBRIGATÓRIO 

https://propp.uesc.br/sic/normasapres.php
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3) Salvar o arquivo com seu nome completo para que possa ser identificado 

pela coordenação.  

 

As apresentações (em PowerPoint) serão disponibilizadas na sala do Google 

Meet pelo monitor/coordenador da sala. 

 

Duração da apresentação: 5 a 10 minutos 

 

FORMATO "VÍDEO-POSTER" 

Os autores deverão submeter o VÍDEO-POSTER até o dia 30 de outubro de 

2020, conforme instruções abaixo: 

1) Preencher o formulário Google forms  

https://forms.gle/mnxHrMgsFMhs6t6D8,  concordando com os 

Termos para a apresentação dos dados e selecionando qual o tipo de 

apresentação (Video poster ou “ao vivo”) - OBRIGATÓRIO 

 

4) Os vídeos, depois de gravados deverão ser inseridos no Drive no seu e-

mail institucional (no caso de alunos da UESC) ou no gmail (no caso de 

participantes externos) e COMPARTILHADOS com o email  

seminarioic@uesc.br (ver vídeo disponível no site do evento: 

propp.uesc.br/sic) - OBRIGATÓRIO 

 

2) Os vídeos devem ter até 300 MB e duração de 5 a 10  minutos. 

 

3) Salvar o vídeo com seu nome completo para que possa ser identificado 

pela coordenação.  

 

4) A gravação poderá ser realizada no celular ou no computador, via 

qualquer plataforma de gravação, como OBS, Google Meet,, Zoom, etc. 

(ver vídeos disponíveis no site: propp.uesc.br/sic) 
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5) No google meets a opção “gravação” só está disponível no e-mail 

institucional do orientador, neste caso você precisará do auxílio do seu 

orientador para realizar a gravação (ver vídeo disponível no site 

propp.uesc.br/sic) 

 

6) Se você tiver o PowerPoint da versão 2016 ou mais recente, poderá 

gravar sua apresentação diretamente no aplicativo.  Acesse o tutorial no 

link: https://www.youtube.com/watch?v=7Pxosax69bI 

 

7) Caso realize a gravação no celular, posicione a tela na posição horizontal, 

verifique as configurações e selecione a melhor qualidade para a gravação 

- idealmente em HD ou Full HD. A câmera principal traseira costuma 

ter uma qualidade superior à frontal.  

 

8) Evite gravar segurando o celular na mão. Apoie o aparelho em alguma 

superfície reta - como livros e móveis - ou use um tripé. Mantenha o 

enquadramento acima da cintura e evite ficar muito próximo da câmera. 

 

9) Procure um espaço e período do dia mais silenciosos. Feche portas e 

janelas para atenuar a interferência do som externo. Tapetes, sofás e 

cortinas são ótimos absorvedores sonoros. 

 

10) Posicione-se a favor da luz, ou seja, a fonte de iluminação deve estar atrás 

do celular, iluminando o seu rosto. Se possível, faça uso da luz natural. 

 

11) Caso tenha um fone de ouvido com microfone, faça uso. Um bom áudio 

é importante para melhor compreensão do conteúdo explanado na sua 

apresentação. Os celulares já possuem microfones com redução de 

ruídos. Porém, os microfones acoplados aos fones de ouvidos costumam 

captar áudios de maior qualidade e são recomendados para gravar seu 

Vídeo-Poster. 

 

12)  Grave um vídeo de teste. Reproduza o vídeo em seu computador (ou 

celular) e verifique a qualidade das condições técnicas. Ouça o áudio 

tanto com fones de ouvido quanto diretamente do computador (ou 

celular). Assista ao vídeo em tela cheia e, também, em tamanho reduzido. 

Faça as alterações necessárias para a nova gravação. 



13) Evite utilizar, em suas apresentações, arquivos de vídeo, áudio, fotografia 

ou texto cujos direitos de uso e veiculação (copyright) não sejam 

públicos. A mesma recomendação se aplica a vídeos que contenham 

imagens de pessoas menores de 18 anos. 

 

Links que podem auxiliar no preparo de sua apresentação: 

Como funcionam os direitos autorais no YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=aqLC0U2omoc 

 
Dicas de áudio e iluminação para a gravação de vídeos.: 

https://www.youtube.com/watch?v=nt2ZsEjnk7s 

 

Dicas para vídeo aulas: 
https://www.youtube.com/watch?v=C578lY0dVCY 
 

Exemplos de vídeos-posters: 

https://www.youtube.com/watch?v=AUwDxKfRuyk&t=45s 
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