
Orientações para Gravação de Videoaulas e  Podcast



Prezado(a) professor(a), 

Estamos lançando uma série de tutoriais oficiais, para auxiliá-los, diante da atual situação ocasionada pela pandemia
Covid-19. Temos como finalidade instrumentalizá-los com o tutorial de algumas ferramentas a serem utilizadas no período
de quarentena. Esse tutorial servirá para orientá-lo(a) na gravação de suas aulas, que aconteceriam presencialmente na
unidade, e posterior disponibilização no Espaço Virtual de Aprendizagem (EVA) dos seus alunos.

Nas páginas seguintes temos orientações e sugestões de programas para auxiliar nesse processo de gravação das aulas e
também o tutorial com o passo-a-passo da publicação dos materiais. Você poderá gravar sua tela apresentando as imagens
e slides enquanto fala utilizando o microfone do seu computador ou gravar vídeos nos quais aparece, utilizando sua
webcam, aparelho celular ou outro dispositivo que sirva para captação de som e imagem enquanto trabalha os conteúdos.

Essa medida paliativa é fundamental para a manutenção do nosso semestre letivo e para que nossos alunos continuem
estudando regularmente. Vale lembrar que as atitudes de prevenção tornam-se uma das melhores estratégias no combate
ao vírus, portanto, pedimos o empenho de todos os professores para que possamos minimizar o prejuízo pedagógico dos
nossos alunos.

Reiteramos que estão suspensas apenas as aulas presenciais. As demais atividades acadêmicas continuarão funcionando
normalmente. A secretaria e a biblioteca continuarão abertas. Para que os dias de suspensão das aulas presenciais sejam
contabilizados no calendário letivo, faz-se necessário o uso extraordinário dos mecanismos de semipresencialidade, ou
seja, a utilização do Espaço Virtual de Aprendizagem – EVA da Universidade de Taubaté.

Bom trabalho a todos!
Equipe EVA-PRG-Unitau



Dicas para a gravação 
de videoaulas

Imagem: freepik



Ambiente:

Dois itens são essenciais: som e luz. 

• Procure um ambiente calmo e silencioso, o ruído externo pode atrapalhar muito o 
entendimento do áudio gravado. E, para ter um resultado melhor, se possível utilize 
o microfone (de preferência de lapela) e não somente o áudio capturado pelo 
computador.

• Mantenha o ambiente bem iluminado, a luz deve sempre estar de frente para você, 
ou de quem está sendo gravado, mas, se usar óculos tome cuidado ao posicionar a 
luz para não dar reflexo nas lentes. Evite pontos de iluminação somente em uma 
parte do ambiente ou atrás de você, pois seu rosto tem que estar bem iluminado. 
Se você for usar a luz do sol deixe a câmera virada a favor dele. 

• Cuide também do fundo do vídeo. Deixe o ambiente limpo e organizado. Ambientes 
com muitas informações, muito decorados ou com movimento (aquários, rua, etc) 
poderão dispersar a atenção do aluno. Prefira os fundos estáticos e de poucas 
cores. Lembre-se de usar uma roupa que dê um bom contraste com o fundo!
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Conteúdo:

• Antes de iniciar a gravação crie um guia
Faça uma pauta sobre sua aula, anote tudo que deverá ser explicado 
para não correr o risco de deixar de falar algo importante. Confira 
seus slides da aula a ser gravada, se forem ser utilizados na gravação 
ou na edição.

• Pense em um padrão de gravação
Crie um padrão para gravação das suas aulas. Dessa forma você dará 
uma unidade a todo conteúdo da sua disciplina ou de assuntos 
semelhantes abordados; criará uma identidade e mostrará 
organização, gerando assim maior credibilidade. 
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• Estruture sua videoaula
Inicie com uma pequena introdução, fale sobre o assunto que será abordado, sobre  o 

conteúdo que será dado a seguir, de forma que desperte a curiosidade, para que o 
aluno queira assistir sua videoaula. Apresente a tela de boas vindas/apresentação do 
seu slide. Tempo sugerido: entre 5 a 10 segundos.

Em seguida inicie seu conteúdo principal (o que você prometeu entregar na sua 
introdução),  seja objetivo, direto. Lembre-se que o ideal é que seu vídeo tenha em 
torno de 10 minutos, pois, quanto maior o tempo mais difícil de prender a atenção até 
o final, sem dispersar e conseguir manter a fixação da informação dada. 

E para finalizar você pode solicitar uma atividade relacionada ao conteúdo dado, que 
colocará na sua sala do EVA, ou apenas se despedir. 

Obs.: 
- Se sua aula tiver um conteúdo muito extenso, veja onde pode dividir para ter vídeos 
em torno de 10 minutos. Você pode colocar como Aula x – parte 1, Aula x – parte 2, e 
assim por diante.
- Não aconselhamos fazer no início do vídeo a chamada para a atividade que será dada.
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Práticas de gravação:

• Procure não decorar o texto para não ficar artificial, fale naturalmente, 
como normalmente é a sua aula. Seja você mesmo! 

• Prefira cumprimentos como “olá” e evite saudações temporais (bom dia, 
boa tarde, boa noite), pois não sabemos que horário nosso aluno irá assistir 
o vídeo.

• Tome cuidado com excesso de vícios de linguagem (né, então, tipo, 
entende, sabe, etc) e com o uso de gírias, evite na medida do possível.

• Tente gesticular suavemente, ficará mais agradável no vídeo.

Para a edição:

• Música de fundo: lembre-se que o estilo musical é pessoal e que a maioria 
das pessoas preferem estudar sem música. Portanto, recomendamos não 
usar a música de fundo na sua videoaula, mas se mesmo assim optar pelo 
uso, pense bem na escolha musical e em quais momentos irá utilizar essa 
música de fundo. 

Imagem: studiogstock/freepik



Captura de tela e gravação de 
áudio utilizando o PowerPoint®



O PowerPoint® oferece recursos para a gravação da tela do 
computador enquanto, por exemplo, apresentamos nosso 
conteúdo (usando um microfone). Também é possível fazer a 
captura dos movimentos do mouse e ainda fazer anotações 
durante a gravação.

Veja a seguir como fazer a gravação e gerar o arquivo de vídeo.



Para capturar a tela 
do Power Point®, 
abra o seu arquivo 
de aula e, no menu 
superior, clique em 
‘Inserir’



Em seguida, clique 
em ‘Gravação de 
tela’.

Em algumas versões 
aparecerá o ‘Mídia’, 
basta abrir e 
selecionar o 
‘Gravação de tela’



Abrirá na parte 
superior um menu 
controlador.
O primeiro passo é 
selecionar a área que 
será gravada.  Clique 
em ‘Selecionar Área’



Posicione o mouse no 
início da área que 
será gravada e, com o 
mouse clicado, 
arraste-o até o fim da 
área que deseja 
gravar. Note que 
aparecerá uma linha 
tracejada vermelha 
delimitando a área da 
gravação.

Lembre-se que se 
colocar em modo de 
apresentação,  o slide 
será expandido e 
ocupará toda a tela 
do computador.



Agora clique em 
‘Gravar’.



Aparecerá uma 
contagem regressiva 
(3,2,1) e a gravação 
será iniciada. 



Durante a gravação do 
vídeo, o menu 
controlador ficará 
oculto.

Para interrompera 
gravação, leve a seta 
do mouse até a parte 
superior da tela e o 
menu aparecerá. 
Clique no ícone ‘Stop’

Ou se preferir
pressione ao mesmo 
tempo as teclas:
Logotipo do Windows 
+ Shift + Q



O vídeo gravado 
automaticamente 
aparecerá na área 
de trabalho do 
Power Point®, 



Clique, com o 
botão direito do 
mouse, sobre a 
gravação do 
vídeo. Aparecerá 
um menu, agora 
clique em ‘Salvar 
Mídia como...’ 



Pronto! 

Basta escolher uma 
pasta no seu 
computador para 
salvar o vídeo 
gravado.



Como editar um vídeo usando o 
programa openshot

Fonte: openshot.org/pt/



Apresentaremos a seguir um passo 
a passo básico para que possa 
editar seu vídeo gravado, utilizando 
o programa OpenShot Video Editor.

O OpenShot é um programa gratuito. 
Para fazer o download acesse: https://www.openshot.org/pt/

Fonte: openshot.org/pt/

https://www.openshot.org/pt/


Etapa 1: Importar fotos e 
músicas

Antes de começar fazer um 
vídeo, é necessário importar 
arquivos para o OpenShot. 

Arraste e solte algumas 
imagens (*.JPG, *.PNG, etc ...) 
e um arquivo de música (a 
maioria dos formatos 
funcionará) da área de 
trabalho para o OpenShot. 
Solte os arquivos como mostra 
na imagem ao lado.



Etapa 2 - Organizar fotos na linha do tempo

Em seguida, arraste cada foto para a linha do 
tempo, como na ilustração ao lado. A linha do 
tempo representa o seu vídeo final, portanto, 
organize suas fotos na sequência que deverá 
aparecer no seu vídeo. 

Se você sobrepor dois clipes, o OpenShot
criará automaticamente um desbotamento 
suave entre eles, exibido por retângulos 
arredondados em azul entre os clipes. 

Lembre-se de que você pode reorganizar os 
clipes quantas vezes for necessário, 
simplesmente arrastando e soltando-os.



Etapa 3 - Adicionar música 
à linha do tempo

Você deve ter importado 
um arquivo de música na 
etapa 1. Clique no arquivo 
de música e arraste-o para a 
linha do tempo. Se a música 
for muito longa, pegue a 
borda direita do seu clipe e 
redimensione-a menor.



Etapa 4 - Visualize seu 
projeto

Para visualizar a aparência e o 
som de nosso vídeo, clique 
no botão ‘Reproduzir’ na 
janela de visualização. 

Você também pode pausar, 
retroceder e avançar 
rapidamente em seu projeto 
de vídeo clicando nos botões 
correspondentes.



Etapa 5 - Exportar seu vídeo

Quando estiver satisfeito com o vídeo da apresentação de slides, o 
próximo passo é exportar o vídeo. Isso converterá seu projeto OpenShot
em um único arquivo de vídeo, que funcionará na maioria dos players de 
mídia (como o VLC) ou em sites (como o YouTube, Vimeo, etc.).

Clique no ícone Exportar vídeo na parte superior da tela (ou use o menu 
Arquivo> Exportar vídeo). Escolha uma das muitas opções de exportação 
predefinidas e clique no botão ‘Exportar vídeo’.



Inserir um vídeo não 
listado no Youtube®



Você pode hospedar suas videoaulas no 
Youtube e incluir em sua sala no EVA, 
sem que fique disponível para todas as 
pessoas da rede (vídeo não listado -
não aparecerá em resultados de pesquisa 
do YouTube). 

O vídeo publicado no Youtube irá gerar 
um link, que deverá ser colocado no EVA 
para que seus alunos possam acessá-lo. 

Você precisará ter uma conta pessoal do 
Google e um canal no Youtube. 

Se ainda não tem uma conta pessoal no 
Google, acesse google.com e clique em 
fazer login. Em seguida criar conta e 
preencha os campos que forem 
solicitados.



Faça login na conta do Google. 

Clique no seu avatar e em seguida, 
em Configurações. Em seguida, entre 
com seu nome e sobrenome e clique 
em Criar canal.

Ao acessar seu canal no Youtube, 
clique na sua foto ou ícone do perfil 
localizado a sua direita.

Clique em ‘Seu Canal’



Clique em ‘Enviar Vídeo’

Em seguida, clique em 
‘Selecionar Arquivo’ e 
selecione o vídeo desejado.



Adicione um título ao vídeo e 
clique em ‘Próximo’.

Na tela de Elementos do vídeo, não 
necessita de nenhuma alteração. 
Clique em ‘Próximo’



Clique em ‘Não Listado’
e em seguida em ‘Salvar’



Copie o link do vídeo, 
para inserir na sua aula.

Obs.:
É predefinido que se pode 
carregar vídeos com até 
15 minutos de duração. 
Somente as contas 
validadas podem carregar 
vídeos com mais de 15 
minutos.

Valide a sua Conta Google:
Em um computador, 
acesse 
ww.youtube.com/verify e 
siga os passos para validar 
a Conta Google. 



Como fazer um Poadcast utilizando o 
Audacity®



O Audacity é um programa gratuito para gravação e 
edição de áudio, ideal para você poder fazer seu Podcast
para suas aulas. A seguir apresentaremos um passo a 
passo.

Entre no link abaixo para fazer o download do Audacity
Portable, não é necessário instalar o programa em seu 
computador, ele funciona direto de um pen drive se 
preferir.

CLIQUE PARA IR À PÁGINA DE DOWNLOAD

https://drive.google.com/file/d/1lK6N9qIMstpKcTpNzhSX-dpoBVOwdKrp/view?usp=sharing


Iniciando o Audacity

Logo que iniciamos 
este aplicativo 
visualizamos suas 
ferramentas mais 
básicas. Com o cursor 
do mouse podemos 
verificar a 
funcionalidade de 
cada ferramenta ali 
presente, apenas 
sobrepondo o cursor e 
aguardando a 
descrição. 



Gravando seu próprio áudio 

Para gravar seu próprio áudio, 
clique para escolher o microfone, 
como mostra a figura ao lado.



Após selecionado o microfone,  
estamos prontos para iniciar a 
gravação. Clique na esfera vermelha 
logo acima para iniciar 
instantaneamente a gravação do 
áudio.

Note que uma trilha se abrirá e a 
gravação será realizada a partir dela.



O áudio em gravação somente 
será interrompida se você 
pressionar o botão ‘Parar’ ou 
o ‘Pausar’.

Ao lado da trilha gravada, existem algumas opções, 
como o botão ‘Silenciar’, que corta o áudio da faixa 
em questão, e o botão ‘Solo’, que faz com que ela seja 
a única a ser executada. Além disso, há a ferramenta 
do aumento de ganho (que faz o áudio ficar mais 
“intenso”) e o balanço entre as duas saídas de som.



Pronto, você acabou de gravar 
uma faixa de áudio! 
Para reproduzi-la clique no 
botão ‘Reproduzir’ ou aperte a 
barra de espaços do teclado.

Ao lado do player, há um 
conjunto de seis 
ferramentas: Seleção, 
ferramenta Envelope, 
ferramenta de Desenho, 
ferramenta de Zoom, 
ferramenta Deslizar e 
Modo multi-ferramenta.



A Seleção permite que você destaque 
uma parte da trilha para realizar 
modificações nela, como cortar ou 
inserir efeitos. Para deletar uma parte 
da faixa, por exemplo, basta selecioná-
la, levar o cursor até o ponto de início e 
selecionar até o final do trecho que 
será descartado, feito isso aperte o 
botão Delete do teclado.



O Envelope permite que você 
modifique o volume de 
determinados trechos da 
música. Para isso, basta clicar 
em qualquer parte da trilha, 
onde dois pontos ficarão 
marcados. Clicando em um 
desses pontos, basta arrastar 
o cursor do mouse para cima 
ou para baixo e o volume será 
modificado. Essa ferramenta é 
um dos modos de se criar os 
efeitos de fade-in e fade-out.

Note como muda o desenho da trilha.



A ferramenta de Desenho permite criar modulações no espectro sonoro, 
mas somente funciona quando a faixa está com um zoom muito grande.

A ferramenta de Zoom serve para aproximar ou afastar o espectro sonoro. 
Para aumentar, basta apertar o ícone com o clique esquerdo do mouse. Para 
reduzir, use o clique direito.

A ferramenta Deslizar permite que você movimente a faixa para frente e 
para trás.

A ferramenta multi-tarefa cria uma interface na trilha que possibilita o uso 
de praticamente todas as ferramentas simultaneamente.



Para unir todas as 
trilhas em uma única, 
para incluir uma 
música ou efeito 
sonoro em alguma 
parte do seu áudio, 
clique na opção Faixas 
e depois em Mixar e 
Processar.



Ao concluir todas as modificações 
no seu áudio, você deve salvar 
seu trabalho. Há duas maneiras 
de fazê-lo, em Arquivo escolha: 

• Salvar Projeto
Esta opção permite alterações 
posteriores da mesma faixa de 
áudio

• Exportar
Para salvar a faixa modificada em 
um arquivo que possa ser 
escutado, deve-se exportar no 
formato desejado (mp3, wav, 
etc). 



Primeiro aparecerá uma tela para você determinar 
o local em que será salvo seu trabalho. 

Ao clicar em salvar, uma espécie de formulário 
com as informações sobre a faixa surgirá para 
ser preenchido pelo usuário, opcionalmente.

Se usar a opção Exportar



Como Gravar um Áudio no Celular



Apps gratuitos como o Gravador de 
som da Needom Studio. Acesse a Play 
Store e digite no campo de pesquisa: 
“Gravador de som”.

https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.needom.recorder&hl=pt_B
R

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.needom.recorder&hl=pt_BR


Toque no botão “Recorder”,
destacado em vermelho na imagem
abaixo, para começar a gravar o
áudio; 



Mensagem “Gravação…” na área de
notificações, assim como uma barra
azul, indicação que o som está sendo
gravado. Quando tiver encerrado a
gravação, pressione o botão “Stop”; 



Agora aperte o “Play” para ouvir a gravação. 
Se o resultado final não tiver agradado, 
clique em “Descartar” para excluir o áudio. 
Será aberta uma pequena caixa de diálogo, 
na qual é preciso apertar “Ok” para 
confirmar a operação; 



Se o áudio estiver conforme
esperado, clique no botão “Editar”.
Na tela que será aberta na sequência,
toque no ícone de “Download”,
destacado na imagem abaixo; 



Digite um novo nome para sua
gravação e confirme em “Ok”;
Pronto! Seu arquivo de áudio já está
salvo no seu dispositivo com o nome
desejado.



Como fazer upload do Podcast



SoundCloud é uma 
plataforma online de 
publicação de áudio utilizada 
por profissionais de música 
sediada em Berlim, 
Alemanha, fundada por 
Alexander Ljung e Eric 
Wahlforss em Agosto de 
2007. Nela os músicos 
podem colaborar, 
compartilhar, promover e 
distribuir suas composições.



Clique no botão “Criar conta”



Faça o login com as Redes 
Sociais ou pelo seu e-mail



Clique em upload para subir o áudio.



Clique no botão
“Selecionar um
Arquivo para
enviar”



Para ouvir o clique no botão Play para ouvir seu áudio e no botão para compartilhar.
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