TUTORIAL PARA GRAVAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ORAIS PARA O VI COBRAFIN
1. Elabore sua apresentação utilizando o modelo de slide oficial do evento no programa Microsoft
Powerpoint. Deixe o canto superior direito livre, sem texto ou figuras, em todos os slides da
apresentação. É neste espaço que você irá fixar a janela de sua câmera com sua imagem durante a
gravação do vídeo.
2. Para a gravação de sua apresentação, utilize o programa Zoom (https://zoom.us). Se você não tiver o
programa instalado, siga o “Passo a passo para a Instalação do Zoom”.
3. Deixe sua apresentação em PPT aberta na sua área de trabalho para quando iniciar a sua reunião você
consiga localizá-la com facilidade. Durante a gravação não é possível alterar a apresentação, portanto,
garanta que esteja tudo certo e pronto para sua gravação.
4. Abra o aplicativo do ZOOM e inicie uma reunião. Para iniciar uma nova reunião no zoom, você deve
abrir a plataforma e clicar em uma nova reunião.
5.Confira seu posicionamento na sua webcam. Observe o enquadramento, procure centralizar sua
imagem, escolha um ambiente bastante iluminado, evitando fonte de luz atrás de você, e prefira um
fundo de cor clara.
6. No menu inferior do aplicativo Zoom clique na setinha verde "Compartilhar Tela" ou “Share Screen”
para abrir o arquivo de sua apresentação PPT que está no seu computador.
7. Você deve visualizar a sua tela sendo projetada na reunião e um quadrado com a câmera do seu
computador. Se necessário, desloque a janela da sua câmera até o canto superior direito da sua
apresentação de forma que onde ela não se sobreponha a nenhum conteúdo.
8. Inicie a opção “Gravar”. Vá até a barra inferior da janela do Zoom e clique em MORE… e no índice que
irá abrir, selecione RECORD ON THIS COMPUTER. A partir do momento que você clicar nesse botão, o
Zoom iniciará a gravação do seu vídeo. Sugerimos gravar uma apresentação teste de dois minutos e
executar todos os passos seguintes deste tutorial para verificar se está tudo funcionando bem.
9. Faça a gravação completa de sua apresentação e ao finalizar, vá novamente no botão MORE… e clique
em STOP RECORDING ou “Interromper gravação”. ATENÇÃO: até que a opção "parar gravação" seja
selecionada o programa continua gravando a sua tela e áudio.
10. Após interromper a gravação encerre a reunião para que o vídeo seja convertido. Uma tela indicando
a realização do processo de gravação/conversão do aplicativo irá surgir. Aguarde até que o processo seja
finalizado. Uma vez que a conversão for finalizada, o programa irá automaticamente abrir uma pasta com
diferentes arquivos, incluindo o arquivo em vídeo no formato mp4.
11. Abra o arquivo e assista a sua gravação para garantir que não houve nenhuma falha no áudio e/ou
imagem. O arquivo com a versão final da apresentação deverá ser renomeado com o título de seu
trabalho e salvo dentro do seu computador em algum local de fácil acesso.
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12. Uma vez que você já verificou a gravação e possui a versão final da apresentação, deverá fazer o envio
do arquivo de extensão zoomMP4 para o email eventos.go@wineventos.com.br.
13. Caso haja alguma dúvida, pedimos que entrem em contato (eventos.go@wineventos.com.br) conosco
em tempo hábil, para que tudo possa ser resolvido sem dificuldades. Desejamos um bom processo de
gravação e gostaríamos de parabenizar a todos pelos trabalhos. Estamos à disposição para contribuir no
que for necessário.
Passo a passo para a instalação do Zoom
1- Para fazer o download da plataforma do zoom, acesse o link https://zoom.us/download e clique em
download na categoria Cliente Zoom para Reuniões.

2- Ao terminar o download aparecerá uma barra na parte inferior da tela com o arquivo chamado
ZoomInstaller.exe, quando terminar de carregar clique na seta ao lado dele e em seguida na opção abrir.
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3- Uma tela irá abrir com as opções de executar ou cancelar, clique na opção executar e o aplicativo vai
ser instalado.

4- Quando terminar de instalar o aplicativo, ele abrirá tendo como opção Join a Metting e Sing In, clique
na opção Sing In E Caso já possua um cadastro no zoom apenas acesse sua conta, se não tiver cadastro
você pode optar por entrar por uma conta google ou pelo facebook.

6- Ao selecionar a opção de cadastro pelo facebook ou conta google você terá de confirmar sua data de
nascimento e em seguida aparecerá uma tela com a opção de abrir o zoom, você deve clicar nela e dessa
forma estará pronto para iniciar uma reunião.
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