


Orientações para criação remota
de conteúdos de EAD



Gravação em Podcast (áudio)



Opção 1: Gravador de Voz do celular/smartphone (aplicativo)

Características: O gravador de voz do celular permite, de forma prática e rápida, gravar, 
pausar e salvar as mensagens de voz, pelo tempo que for necessário. Caso seu smar-
tphone não possua um aplicativo de gravador de voz nativo, será necessário realizar o 
download de um.

Como funciona: Após redigir um roteiro do seu material, deve-se gravar o conteúdo se-
guindo as nossas orientações. E após finalizar as gravações e organizar seus arquivos, nos 
enviar as gravações e o roteiro para a pós-produção do conteúdo. A(s) gravação(ões) não 
devem ultrapassar 10 minutos.

Material necessário: Celular/Smartphone ou Gravador de voz e internet.



Etapas Descrição

1. Faça um pequeno roteiro do seu material, 
com os assuntos devidamente divididos 
como se fossem capítulos.
Fazer esquemas mentais que funcionem 
para você lhe ajudam a manter a linha de 
raciocínio durante a gravação do áudio.

Sugestão de roteiro/pauta-guia:

Breve apresentação do(s) integrante(s); 
Apresentação do tema; Tema 1, 2, 3, 4 [...]; 
Finalização/Conclusão.

2. Faça testes antes de iniciar a gravação. 
Mantenha uma boa dicção e lembre de 
aquecer a voz e beber água antes da 
gravação.

É importante testar a altura da voz, a 
proximidade do microfone em relação a boca, 
a fim de evitar som alto, baixo ou estourado. 
Isso também ajuda a criar experiência e 
confiança para a gravação.

3. Inicie a gravação, seguindo seu roteiro e 
esquemas mentais.
Esteja sozinho(a) no momento da gravação, 
procure um lugar silencioso e não abafado 
para evitar eco, se possível.
Se você tiver familiaridade com o método de 
gravação, pode fazer uma gravação única. 
Caso não tenha, fragmentar seu conteúdo é 
mais indicado nesse caso.

Tente ser conciso. Lembre que o conteúdo 
não deve ultrapassar 10 minutos.

Se optar por fragmentar seu conteúdo, não 
grave áudios menores do que 1 minuto. Dessa 
forma o conteúdo não fica muito partido, 
e fica menos cansativo para o ouvinte. Isso 
também ajuda a errar menos e gerenciar os 
erros durante a gravação.

4. Após a gravação, renomeie os arquivos 
de acordo com a ordem de apresentação dos 
temas, caso o conteúdo tenha sido dividido.

Isso facilitará a nossa pós produção na 
ESAFAZ, e evitará erros ou perguntas 
constantes ao produtor do conteúdo.

5. Nos envie os arquivos de áudio. Pedimos 
também que nos envie seu roteiro junto.

Enviar para: uneadesafazpe@gmail.com



Opção 2: DISCORD (site ou aplicativo)

Características: O Discord é um programa/aplicativo de voz gratuito e está disponível 
para os sistemas operacionais Microsoft Windows, macOS, Android, iOS, Linux e em na-
vegadores da Web. Nele, é possível criar uma sala somente com convidados, e falar atra-
vés do microfone de forma simples. O programa permite gravar, pausar a gravação, in-
serir músicas durante a gravação do áudio, entre outros recursos, e suporta múltiplos 
usuários.

Como funciona: Nós forneceremos um login e uma senha para o instrutor logar (entrar) 
no site ou aplicativo do Discord. Após o login, haverá uma sala virtual onde se encontrará 
um ou mais funcionários da ESAFAZ. Na sala virtual nós poderemos explicar, através de 
uma conversa de texto ou áudio em tempo real (como em uma ligação), as funcionalida-
des do site. Quando se sentir seguro, iniciaremos a gravação pelo próprio site/aplicativo. 
Durante a gravação poderá ler instruções nossas.

Material necessário: Computador, notebook ou celular/smartphone e internet.

  



Etapas Descrição

1. Faça um pequeno roteiro do seu material, 
com os assuntos devidamente divididos 
como se fossem capítulos.
Fazer esquemas mentais que funcionem 
para você lhe ajudam a manter a linha de 
raciocínio durante a gravação do áudio.

Sugestão de roteiro/pauta-guia:

Apresentação do(s) integrante(s); 
Apresentação do tema e subtemas; Capítulo 
1, 2, 3, 4 [...]; Curiosidades; Finalização/
Conclusão.

2. Faça testes de voz antes da gravação. 
Mantenha uma boa dicção, articule bem 
as palavras, fale pausadamente e de forma 
clara, também lembre-se de adequar o seu 
vocabulário ao público-alvo. Aqueça a voz e 
beba água antes da gravação.

Antes da gravação efetiva é importante testar 
a altura da voz, a proximidade do microfone 
em relação a boca, a fim de evitar som alto, 
baixo ou estourado. Isso também ajuda a 
criar experiência e confiança para a gravação.

3. Iniciaremos a gravação no site/aplicativo
Esteja sozinho(a) no momento da gravação, 
procure um lugar silencioso e não abafado 
para evitar eco, se possível.
Se você tiver familiaridade com o método de 
gravação, pode fazer uma gravação única. 
Caso não tenha, fragmentar seu conteúdo é 
mais indicado nesse caso.

Tente ser conciso. Lembre que o conteúdo 
não deve ultrapassar 10 minutos.
Se optar por fragmentar seu conteúdo, não 
grave áudios menores do que 1 minuto. 
Dessa forma o conteúdo não fica muito 
partido, e fica menos cansativo para o 
ouvinte. Isso também ajuda a errar menos e 
gerenciar os erros durante a gravação.

4. Fim da gravação. Após encerrar a 
gravação, nós teremos acesso direto ao 
arquivos de áudio por meio da plataforma 
Discord. 

Pedimos que nos envie seu roteiro para  
facilitar o nosso entendimento na pós-
produção, isso evitará erros ou perguntas 
constantes ao produtor do conteúdo. 
Enviar para: uneadesafazpe@gmail.com



Gravação em Vídeo



Opção 1: Câmera do Celular (aplicativo)

Características: A câmera do celular permite, de forma prática e rápida, gravar, salvar, 
e em alguns casos pausar as gravações em vídeo. Sendo assim, uma ferramenta rápida, 
prática e de fácil acesso.

Como funciona: Após redigir um roteiro do seu material, deve-se gravar o conteúdo se-
guindo as nossas orientações. E após finalizar as gravações e organizar seus arquivos, nos 
enviar as gravações e o roteiro para a pós-produção do conteúdo.

Material necessário: Smartphone e internet.

 



Etapas Descrição

1. Faça roteiro do seu material, com os 
assuntos devidamente divididos como se 
fossem capítulos.
Fazer esquemas mentais que funcionem 
para você lhe ajudam a manter a linha de 
raciocínio durante a gravação do vídeo.

Sugestão de roteiro/pauta-guia:

Apresentação do(s) integrante(s); 
Apresentação do tema e subtemas; Capítulo 
1, 2, 3, 4 [...]; Curiosidades; Finalização/
Conclusão.

2. Faça testes antes de iniciar a gravação. 
Mantenha uma boa dicção, articule bem as 
palavras, fale pausadamente e de forma clara, 
e lembre-se de adequar o seu vocabulário 
para o público-alvo. Aqueça a voz e beba água 
antes da gravação.
Se não possuir um tripé, mantenha o celular 
estabilizado em alguma superfície apoiado 
em algum objeto. Enquadre na filmagem do 
busto ou da cintura para cima.
É importante testar a altura da voz, a 
proximidade do microfone em relação a boca, 
a fim de evitar som alto, baixo ou estourado. 
Isso também ajuda a criar experiência e 
confiança para a gravação.

Orientações para a gravação: 
Limpar a lente da câmera do celular;
Gravar na horizontal (paisagem);
Se possível, usar o microfone do fone de 
ouvido (ele não precisa estar aparente);
Atente-se para barulhos externos (desligar 
eletrodomésticos que possam interferir, bem 
como fechar janelas e outras ações);
 Ao iniciar e finalizar, espere uns 3 segundos, 
para que possamos editar a entrada e saída, 
caso seja necessário; 
Atente-se à iluminação do espaço. Posicione 
o rosto de frente ou levemente de lado 
para a fonte de luz. O ideal é gravar de dia e 
aproveitar a luz natural.

3. Inicie a gravação, seguindo seu roteiro e 
esquemas mentais.
Esteja sozinho(a) no momento da gravação, 
procure um lugar silencioso e não abafado 
para evitar eco, se possível.
Se você tiver familiaridade com o método de 
gravação, pode fazer uma gravação única. 
Caso não tenha, fragmentar seu conteúdo é 
mais indicado nesse caso.

Tente ser conciso. Lembre que o conteúdo 
não deve ultrapassar 10 minutos.
Se optar por fragmentar seu conteúdo, não 
grave vídeos menores do que 1 minuto. 
Dessa forma o conteúdo não fica muito 
partido, e fica menos cansativo para o 
espectador. Isso também ajuda a errar 
menos e gerenciar os erros durante a 
gravação.

4. Após a gravação, renomeie os arquivos 
de acordo com a ordem em que os temas 
devem ser apresentados.

Isso facilitará a nossa pós produção na 
ESAFAZ, e evitará erros ou perguntas 
constantes ao produtor do conteúdo.

5. Nos envie os arquivos de áudio. Pedimos 
também que nos envie seu roteiro junto.

Enviar para:
uneadesafazpe@gmail.com



Opção 2: Loom (Site)

Características: O Loom é um site (com opção de extensão do google chrome) que per-
mite gravar a tela do computador sem precisar instalar softwares adicionais. Em uma 
interface simples, o site/plugin permite gravar a tela e a webcam, só a tela, ou apenas câ-
mera do computador. Caso opte por gravar tela webcam, sua imagem ficará aparecendo 
no canto inferior esquerdo da tela, enquanto o conteúdo do computador será mostrado 
em tela cheia. Quando a gravação for concluída, o vídeo ficará salvo automaticamente 
no site.

Funciona da seguinte forma: Nós forneceremos o link, o login e a senha para entrar no site e realizar 
a gravação. O site é intuitivo e de fácil compreensão, mas caso seja necessário iremos enviar breves 
vídeo-aulas sobre o funcionamento básico do site e prestar suporte para utilização do mesmo.

Material necessário: Notebook ou computador com webcam.



Etapas Descrição

1. Faça o login e se familiarize com o site
A UNEAD (Unidade de Educação a Distância) 
fornecerá login e senha.

Iremos fornecer todo suporte necessário para 
a gravação.

2. Faça roteiro do seu material, com os 
assuntos devidamente divididos como se 
fossem capítulos.
Fazer esquemas mentais que funcionem 
para você lhe ajudam a manter a linha de 
raciocínio durante a gravação do vídeo.

Sugestão de roteiro/pauta-guia:

Apresentação do(s) integrante(s); 
Apresentação do tema e subtemas; Capítulo 
1, 2, 3, 4 [...]; Curiosidades; Finalização/
Conclusão.

3. Faça testes antes de iniciar a gravação. 
Mantenha uma boa dicção, articule bem as 
palavras, fale pausadamente e de forma clara, 
e lembre-se de adequar o seu vocabulário 
para o público-alvo. Aqueça a voz e beba 
água antes da gravação.
Mantenha o computador ou notebook 
estabilizado em alguma superfície pesa ou 
algum objeto). Enquadre na filmagem do 
busto ou da cintura para cima.
É importante testar a altura da voz, a 
proximidade do microfone em relação a boca, 
a fim de evitar som alto, baixo ou estourado. 
Isso também ajuda a criar experiência e 
confiança para a gravação.

Orientações para a gravação: 
Limpar a lente da webcam;
Gravar na horizontal (paisagem);
Se possível, usar o microfone do fone de 
ouvido (ele não precisa estar aparente);
Atente-se para barulhos externos (desligar 
eletrodomésticos que possam interferir, bem 
como fechar janelas e outras ações);
 Ao iniciar e finalizar, espere uns 3 segundos, 
para que possamos editar a entrada e saída, 
caso seja necessário; 
Atente-se à iluminação do espaço. Posicione 
o rosto de frente ou levemente de lado 
para a fonte de luz. O ideal é gravar de dia e 
aproveitar a luz natural.

4. Inicie a gravação, seguindo seu roteiro e 
esquemas mentais.
Esteja sozinho(a) no momento da gravação, 
procure um lugar silencioso e não abafado 
para evitar eco, se possível.
Se você tiver familiaridade com o método de 
gravação, pode fazer uma gravação única. 
Caso não tenha, fragmentar seu conteúdo é 
mais indicado nesse caso.

Tente ser conciso. Lembre que o conteúdo 
não deve ultrapassar 10 minutos.
Se optar por fragmentar seu conteúdo, não 
grave vídeos menores do que 1 minuto. 
Dessa forma o conteúdo não fica muito 
partido, e fica menos cansativo para o 
espectador. Isso também ajuda a errar 
menos e gerenciar os erros durante a 
gravação.

5. Após a gravação, renomeie os arquivos 
de acordo com a ordem em que os temas 
devem ser apresentados.

Isso facilitará a nossa pós produção na 
ESAFAZ, e evitará erros ou perguntas 
constantes ao produtor do conteúdo.

6. Faça logout do site.
Para manter a segurança do conteúdo 
contido no site.

Iremos salvar os vídeos e iniciar a pós-
produção.



Opção 3: OBS Studio (Software)

Características: O OBS Studio é um programa de streaming e gravação gratuito para 
computadores e notebooks, e tem suporte para o Windows 7, OS X 10.10, Ubuntu 14.04 e 
posteriores.

Funciona da seguinte forma: Nós forneceremos um link para download do software, e 
caso seja necessário, prestaremos suporte para instalação e ativação do programa. O sof-
tware é intuitivo e de fácil compreensão, mas caso seja necessário,iremos enviar breves 
vídeo-aulas sobre o funcionamento básico do software.

Material necessário: Notebook ou computador com webcam



Etapas Descrição

1. Faça o download e instale o OBS Studio. 
A UNEAD (Unidade de Educação a Distância) 
entrará em contato.

Iremos fornecer o necessário para instalação 
do software e instruções sobre o programa.

2. Faça roteiro do seu material, com os 
assuntos devidamente divididos como se 
fossem capítulos.
Fazer esquemas mentais que funcionem 
para você lhe ajudam a manter a linha de 
raciocínio durante a gravação do vídeo.

Sugestão de roteiro/pauta-guia:

Apresentação do(s) integrante(s); 
Apresentação do tema e subtemas; Capítulo 
1, 2, 3, 4 [...]; Curiosidades; Finalização/
Conclusão.

3. Faça testes antes de iniciar a gravação. 
Mantenha uma boa dicção, articule bem as 
palavras, fale pausadamente e de forma clara, 
e lembre-se de adequar o seu vocabulário 
para o público-alvo. Aqueça a voz e beba 
água antes da gravação.
Mantenha o computador ou notebook 
estabilizado em alguma superfície pesa ou 
algum objeto). Enquadre na filmagem do 
busto ou da cintura para cima.
É importante testar a altura da voz, a 
proximidade do microfone em relação a boca, 
a fim de evitar som alto, baixo ou estourado. 
Isso também ajuda a criar experiência e 
confiança para a gravação.

Orientações para a gravação: 
Limpar a lente da webcam;
Gravar na horizontal (paisagem);
Se possível, usar o microfone do fone de 
ouvido (ele não precisa estar aparente);
Atente-se para barulhos externos (desligar 
eletrodomésticos que possam interferir, bem 
como fechar janelas e outras ações);
 Ao iniciar e finalizar, espere uns 3 segundos, 
para que possamos editar a entrada e saída, 
caso seja necessário; 
Atente-se à iluminação do espaço. Posicione 
o rosto de frente ou levemente de lado 
para a fonte de luz. O ideal é gravar de dia e 
aproveitar a luz natural.

4. Inicie a gravação, seguindo seu roteiro e 
esquemas mentais.
Esteja sozinho(a) no momento da gravação, 
procure um lugar silencioso e não abafado 
para evitar eco, se possível.
Se você tiver familiaridade com o método de 
gravação, pode fazer uma gravação única. 
Caso não tenha, fragmentar seu conteúdo é 
mais indicado nesse caso.

Tente ser conciso. Lembre que o conteúdo 
não deve ultrapassar 10 minutos.
Se optar por fragmentar seu conteúdo, não 
grave vídeos menores do que 1 minuto. 
Dessa forma o conteúdo não fica muito 
partido, e fica menos cansativo para o 
espectador. Isso também ajuda a errar 
menos e gerenciar os erros durante a 
gravação.

5. Após a gravação, renomeie os arquivos 
de acordo com a ordem em que os temas 
devem ser apresentados.

Isso facilitará a nossa pós produção na 
ESAFAZ, e evitará erros ou perguntas 
constantes ao produtor do conteúdo.

6. Nos envie os arquivos de áudio. Pedimos 
também que nos envie seu roteiro junto.

Enviar para: uneadesafazpe@gmail.com 
Enviar pelo Google Drive, Dropbox ou 
Wetransfer, caso os arquivos tenham ficado 
grande demais.



Contatos

Gmail da UNEAD
uneadesafazpe@gmail.com

Bruno Roberto
bruno.r-silva@sefaz.pe.gov.br
brobertofs@gmail.com 

Fernando Alvim
fernando.alvim@sefaz.pe.gov.br
fernandoaalvim@gmail.com

Gabriel Santana
gabriel.f-silva@sefaz.pe.gov.br
gabrielfelipesantana@gmail.com




