Roteiro para gravação de vídeo-apresentação dos banners
Texto de chamada (será replicado no post de divulgação e incorporado no cartaz do evento):

QUER TER SEU TRABALHO DIVULGADO EM NOSSO SITE? É MUITO SIMPLES! AO SE INSCREVER
PARA PARTICIPAR DO 9º PRÊMIO CHICO e-CIDADANIA, EM QUALQUER UMA DAS CATEGORIAS,
VOCÊ PODE ELABORAR UM VÍDEO DE ATÉ 10 MINUTOS APRESENTANDO SEU TRABALHO E
ENVIAR PARA premiocq@socialiris.org . OS MELHORES VÍDEOS SERÃO PUBLICADOS EM NOSSO
SITE E VOCÊ PODERÁ COMPARTILHAR QUANTAS VEZES DESEJAR EM SUAS REDES SOCIAIS.
Texto complementar exclusivo do site:

FICA A DICA!
Confira abaixo (a seguir) algumas orientações para a elaboração do seu vídeo:
NEUTRALIDADE
Priorize ambientes com uma parede de fundo em cor neutra (branco ou cinza) ou outra cor em
tons mais claros. Ambientes muito coloridos podem causar uma certa confusão na imagem e
acabar chamando mais atenção do que a própria apresentação.
LUZ, LUZ E LUZ!
É muito importante que o local onde será gravado o vídeo tenha uma boa iluminação, de
modo a evitar sombras no rosto e que contenha o mínimo de sombras na parede ao fundo.
CUIDADO COM OS ECOS!
Opte por um local de boa acústica, onde o som da sua voz não produza ecos no ambiente.
Uma boa solução para minimizar o eco é usar o microfone presente nos fones de ouvido, como
os de celular.
NÃO FIQUE SÓ NAS PALAVRAS!
Para que o trabalho fique mais claro para o público, é muito importante que a apresentação
possa ser acompanhada de alguma ilustração, seja através de banner, slides, etc.
SÓ 10 MINUTINHOS

Atenção para o tempo limite da apresentação! Seu vídeo não poderá estourar os 10 minutos.
Portanto, procure fazer com que sua apresentação finalize antes do tempo limite. Uma boa
dica é treinar! Grave sua apresentação diversas vezes até que o tempo ideal seja atingido.
EVITE SELFIES DO CELULAR
Utilizar a estratégia de gravação via selfie com o celular pode transmitir uma ideia de
amadorismo e prejudicar o entendimento da apresentação, devido à falta de estabilidade da
imagem provocada pelo balanço do celular na mão. O vídeo em selfie no dispositivo celular
pode ser bem aproveitado se houver uma estrutura, como um tripé, que mantenha o
dispositivo estável e que possibilite a gravação em formato de imagem horizontal.
QUE TAL UMA MÃOZINHA!
Peça a ajuda de um amigo. Imprevistos acontecem e é sempre bom ter alguém por perto para
auxiliar.

Quanto ao suporte a ser utilizado para a gravação do vídeo, existem várias possibilidades:
Webcam do notebook;
Câmera do celular;
Câmera filmadora (fotográfica ou não).

