
 

 

Manual da Equipe Audiovisual 

Gravação 

Agendamentos serão feitos somente mediante envio de e-mail, atendendo aos seguintes de 

critérios: 

 Horários 

 Período da manhã das 08:00 às 10:00; 

 Período da tarde das 13:00 às 16:00; 

 De segunda a sexta-feira; 

 Terças, quartas e sextas o período da tarde é reservado ao Curso de Letras Libras; 

 Prazo  

 Para agendamentos, máximo 1 (uma) semana de antecedência; 

 Para cancelamentos justificados, máximo 2 (dois) dias de antecedência. Cabendo 

situações particulares; 

Obs.: no caso de não atendimento aos prazos, o professor dependerá do cronograma 

previamente agendado pelos demais professores; 

 Material de Gravação 

 Grava-se no máximo 2 (duas) unidades por agendamento; 

 Preferencialmente que cada unidade tenha a duração de no mínimo 8 (oito) minutos e 

no máximo 15 (quinze) minutos.  

 Pede-se que o material a ser lido nas gravações sejam produzidos em um documento 

word .doc, para tanto orientamos que não ultrapasse 4 laudas de texto corrido, estando 

este na seguinte formatação: fonte Arial / tamanho: 12 / Espaçamento entre linhas: 1,5 

/ Parágrafo: 1,25 cm / Margem: Normal – Superior: 2,5cm – Inferior: 2,5cm – Esquerda: 

3cm e Direita: 3cm; 

 Na apresentação da disciplina pede-se para resumir à trajetória do professor, a 

metodologia de ensino e a ementa da disciplina. 

 Aulas com imagens devem ser produzidas de maneira clara, em formato de roteiro. As 

imagens devem ser trazidas em uma pasta, e cada figura com o nome Figura e o 

número correspondente, exemplo: Figura01.jpg. 



 

 

 Estúdio 

 Todas as vídeo-aulas devem ser produzidas no estúdio da EaD UFGD*, sob a produção 

e orientação de um profissional da Equipe de Vídeo.  

 Antes que se iniciem as gravações, o professor deve entregar a Equipe de Gravação, o 

termo de cedência de sua imagem e áudio para as aulas, no prazo estabelecido; 

 As roupas não devem ser decotadas (para mulheres), nem regatas (para homens), não 

usar nada que seja da cor verde, evitar acessórios exagerados, cuidar da pele e 

aparência; 

 Durante as gravações não será permitida à entrada de terceiros; 

*Professores de outras localidades fora de Dourados – Há algumas orientações para aqueles que 

devido a distância não podem comparecer ao estúdio da EaD.  

 Seus prazos são os mesmos para professores residentes em Dourados; 

 Caso a gravação não esteja nos padrões de qualidade exigidos pela equipe da EaD-UFGD, 

está sujeito a regravação; 

 Solicita-se ainda para a gravação conforme as exigências de cedência e qualidade do vídeo: 

 Assinatura do termo de cedência da imagem e áudio; 

 Ambiente de gravação sem ruídos; 

 Fundo da imagem de cor única e presença de luz; 

 Áudio em High Áudio; 

 Imagem com tamanho 1280 x 720p 

 Formato do arquivo final mp4; 

 Envio do documento através do Google Drive, por e-mail; 

 O não cumprimento dos termos acarta a regravação imediata.  

 Caso a gravação não seja possível de se realizar e enviar para a Equipe, consequentemente 

deve-se comparecer ao estúdio da EaD para a produção da mesma; 
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