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Seja bem vindo ao  projeto In Rio Web - Cursos Online.

Se você recebeu este material é porque acreditamos no seu profissionalismo.

Entregue o máximo que puder para conquistar o seu público. Dê o seu melhor! 

Nós da In Rio Web acreditamos muito neste projeto e para que tudo saia conforme planejamos, 

criamos um manual para auxiliar você na gravação dos seus vídeos!

Caso tenha alguma dúvida, não hesite em contactar-nos.

Estamos a disposição para ajudá-lo(a)!
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Começamos nosso material com algumas dicas para a 

ESCOLHA UM BOM NOME PARA O SEU CURSO

Lembre-se de dois itens essenciais para criar o nome do seu curso:

1) Clareza
O nome  do seu produto deve deixar claro o objetivo dele.

2) Originalidade
O nome é diferente de tudo o que você já viu na concorrência? 
Lembre-se que um bom nome é uma ótima oportunidade para seu produto se destacar logo de cara!
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ESTRUTURA DAS VÍDEO AULAS

Você pode optar por gravar uma palestra ou criar vídeo aulas. No caso de dividir o conteúdo em módulos, é importante que as suas aulas e/ou 
palestras estejam bem estruturadas na forma como ela será dividida e  no conteúdo que será disponibilizado em cada um desses módulos, se 
houver divisão.

1. Defina o conteúdo e a estrutura de cada aula  ou palestra : Pense em estruturar o seu curso/palestra em etapas da maneira como achar 
melhor.  (Ex.: Introdução| Entrega mínima | Conteúdo básico | Conteúdo intermediário | Conteúdo avançado| Conclusão)

a)Introdução: Apresente o conteúdo que será apresentado ao longo do curso e dê boas vindas aos seus alunos
b) Entrega mínima: Responda a pergunta que guia o seu curso de forma simples e objetiva. 
c) Conteúdo básico: Dê dicas básicas para que o seu aluno compreenda as questões mais complexas
d) Conteúdo intermediário
e) Conteúdo avançado: (Ex.: Apresentação de estudo de casos)
f) Conclusão: Revise tudo o que você ensinou no curso e as dicas que seu curso propôs.

Obs.: Este modelo acima é apenas um exemplo. Você pode tanto criar a sua aula e/ou palestra em um único vídeo ou escolher criar aulas em 
módulos que poderão ser vendidos separadamente, como por exemplo: cardiologia básica, cardiologia intermediária, cardiologia avançada.

2. Para cada etapa, liste quais os tópicos serão abordados: liste a maior quantidade de tópicos e depois filtre o que é essencial ensinar. 
Outro ponto de atenção é a ordem que você vai ensinar ao seu aluno: o que ele precisa saber inicialmente e o que vem depois disso. 

3. Monte o esqueleto do curso | Crie um roteiro: É preciso definir como serão feitas as suas aulas. Determinados conteúdos são melhores 
quando você fala sobre eles, outros podem ser apresentados em imagens, slides, vídeos ou apresentações. Defina com atenção como cada 
um dos conteúdos será mostrado e/ou apresentado, sempre pensando em facilitar a compreensão. 
Capriche no conteúdo sempre, ele é o seu grande diferencial!

4. Defina o formato das aulas e sua duração (Ex.: 5 módulos de 30 minutos cada ou 1 módulo de 1 hora e meia). Lembre-se que você pode 
produzir seu curso em módulos. A duração de cada aula, depende de diversos fatores a se considerar, começando pela quantidade de horas 
que o seu infoproduto terá.
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VÍDEOS PARA DIVULGAÇÃO E BÔNUS

- É importante que seja produzido pelo menos um vídeo para divulgação do seu curso;

- Crie vídeos curtos com análises de casos (apresente o problema e mostre como foi solucionado). Isso é um bom recurso para conquistar 
alunos para o seu curso, ou até mesmo, oferecer como bônus para os alunos que comprarem o curso.

- E-books são sempre uma boa opção de bônus a ser entregue para os alunos. Se tiver disponibilidade, não deixe de fazer!
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INTRODUÇÃO E FECHAMENTO DE CADA VÍDEO AULA

É muito importante que cada vídeo aula ou que sua palestra possua uma introdução que apresente o conteúdo que será mostrado a seguir e 
que, ao término, também seja feito um fechamento que contemple um resumo do que foi visto e que antecipe o tema do próximo módulo, isso 
no caso de você optar por dividir seu curso ou palestra . 
Esses  parâmetros são fundamentais para a dinâmica de aprendizagem do aluno e também para a construção do interesse em avançar nas 
próximas aulas.  

Olá, eu sou o Charlys, 
professor de cardiologia 

veterinária e ao longo do nosso curso 
você vai aprender a (FALAR O QUE 

O CURSO VAI ENTREGAR)
EXEMPLO 
INTRODUÇÃO

Por hoje é isso! Nessa aula nós 
aprendemos (FAZER UM RESUMO) e na 

próxima aula, nós vamos falar sobre 
(ANTECIPAR  O RESUMO DA PRÓXIMA AULA). 

Nos vemos lá na próxima aula. 

EXEMPLO DE RESUMO 
E FECHAMENTO
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O CENÁRIO

O cenário ou background dos seus vídeos é o primeiro ponto importante de uma produção de vídeos para o seu infoproduto, por isso segue 
algumas dicas que irão te ajudar. 

É muito importante você escolher um lugar calmo. Evite janelas que deem para a rua, que captam muito barulho de trânsito ou muito fluxo de 
pessoas passando.

Prefira usar fundos com poucas informações para não distrair sua audiência. Escolha um local com um fundo limpo ou levemente decorado 
para não desviar a atenção do espectador. Essa decoração pode ser:  

Ÿ Uma estante com livros organizados;
Ÿ Uma mesa de escritório com poucos itens e organizados;
Ÿ Um quadro ou imagem adequada ao seu tema;
Ÿ Um papel de parede leve;
Ÿ Um ambiente ao fundo (Nesse caso, o mais indicado é usar uma câmera profissional para embaçar o fundo)
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ILUMINAÇÃO

Acredite. A qualidade e harmonia do seu vídeo depende – e muito – da iluminação. Uma boa configuração de luz ajuda a destacar elementos, 
reduzir áreas escuras da cena e melhorar o aspecto geral da imagem.
Juntamente com o áudio, a iluminação é um dos principais aspectos para a qualidade do seu conteúdo áudio visual, levando em consideração 
que muito do que se julga sobre um bom vídeo está relacionado ao visual do mesmo. Em produções profissionais, a iluminação é um dos 
grandes desafios.  Abaixo segue algumas dicas simples para que você consiga uma imagem agradável para o seu conteúdo. 

1. SOFTBOX - Ilumina os objetos e as pessoas que estiverem em foco. Excelente para locais fechados. Produzem uma luz leve e difusa com 
sombras claras e agradáveis. 

2.  RINGLIGHT - Essas luzes de fácil mobilidade são perfeitas para iluminar em curtas distâncias. São muito usadas para vídeos gravados 
diretamente do computador, através da webcam, uma vez que é possível posicioná-las na mesa, atrás ou nas laterais do notebook.

3. JANELAS - Um recurso muito eficaz e até utilizado pela indústria do cinema são as janelas das casas. Você pode se posicionar em 
diagonal ou de frente para uma janela, onde entre a luz do dia e assim ter uma iluminação excelente. A desvantagem é que vai precisar
gravar sempre nos mesmos horários em função da mudança da temperatura da luz em relação ao horário, assim como se atentar ao clima. 
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MICROFONES

Normalmente, quem está apenas começando na produção audiovisual acaba não dando a devida importância ao microfone. Entretanto, 
um áudio de qualidade faz toda a diferença no resultado final.
O áudio do seu vídeo deve estar entre um dos principais alvos de sua atenção. Embora seja relativamente fácil, hoje em dia, a captação
de áudio através de microfones acoplados aos smartphones, ainda assim você precisa se atentar quanto aos ruídos externos e quanto
aos diferentes tipos de microfone. 
Um bom dispositivo de captação faz com que a voz chegue com mais clareza e definição ao usuário, evitando que ele se distraia ou abandone o 
vídeo. Além de evitar que sons externos e ruídos deixem o seu áudio “sujo”.

Existem alguns microfones bastante utilizados em um home studio de vídeos:  Veja alguns e suas características:
 
1. MICROFONE DE LAPELA - Usado mais comumente em gravações externas, porém também é usado em gravações de vídeos em que se grava 
em pé de frente para a câmera, entrevistas ou ambientes com muito ruído, é muito comuns em telejornais e programas de TV. 
É um microfone ideal para lugares com bastante interferência sonora.

2. CONDENSADORES - São excelentes microfones para gravações em ambientes fechados, porém o seu uso se torna menos comum em vídeos 
amadores em função de ser necessário uma alimentação específica de energia.

3. MICROFONES USB - Perfeitos para gravações de vídeoaulas em que a pessoa se coloca de frente para o computador ou sentado à mesa do 
escritório. Um dos melhores microfones em termos de custo-benefício é o Blue Snowball.
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A CAPTAÇÃO

A captação do seu vídeo pode ser feita com um câmera DSLR ou com o seu próprio smartphone. Ao optar por uma DSLR, saiba que você vai 
precisar estudar o manual da sua câmera para conhecer os recursos dela caso não queira gravar em modo automático. 

Como os smartphones estão no topo da lista dos produtores de vídeos não profissionais, aconselhamos usar um smartphone com um desses 
aplicativos instalados.  

Ÿ Filmic Pro
Ÿ Premiere Rush
Ÿ iMovie (Somente IOS)
Ÿ Cinema Fv5 (Somente Android)

É muito comum a gravação de vídeos direto do computador em que o professor se posiciona sentado à frente da tela do notebook. 
Nesses casos, você pode usar a câmera do próprio notebook ou uma webcam instalada para dar mais qualidade ao vídeo.
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ENQUADRAMENTO

Dos recursos já mencionados, independente dos que você vai escolher usar para gravar os seus vídeos, o enquadramento é um item muito 
importante e que valoriza o seu conteúdo. A seguir algumas dicas de enquadramento.  

Ÿ Procure manter uma certa distância da câmera de forma que o seu rosto não fique muito próximo;
Ÿ Mantenha-se a uma distância média de forma que o seu rosto fique bem visível;
Ÿ Nunca faça vídeos onde todo o seu corpo apareça;
Ÿ Tente não se mover muito em qualquer direção para não mudar o enquadramento escolhido.

O enquadramento é um recurso técnico que passa diversos tipos de mensagens. Em vídeoaulas é mais comum usarmos os 3 tipos de 
enquadramento abaixo. (Veja a imagem ilustrativa na próxima página).

Ÿ PP - Primeiro Plano 
Ÿ PMC - Plano Médio Curto
Ÿ PM - Plano Médio
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ENQUADRAMENTO | PLANOS

Abaixo separamos exemplos dos planos (enquadramentos) mais utilizados em produção áudio visual no mundo, tanto para cinema como na 
produção de vídeos voltados para a internet.
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FORMATO | PROPORÇÃO DE TELA

Existem diversas maneiras e formatos de captarmos imagens para os nossos vídeos. O que vai definir como devemos fazer a nossa
captação são os veículos que vamos publicar. Com base nisso segue as orientações para a gravação dos vídeos:

16:9

PROPORÇÃO RESOLUÇÃO

720p: 1280x720

1080p: 1920x1080

EXTENSÃO

.mp4

.mov- 

UTILIZANDO O OBS 
NAS SUAS VIDEO-AULAS:

Neste vídeo explicamos como fazer a gravação das suas 
aulas através do OBS.
 
É bem simples! Veja o vídeo!
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SUPER DICA

Vídeo Charlys


