SBPO 2020 – ONLINE
Prezado(a),
Em função das restrições impostas pela pandemia, o SBPO deste ano será online e terá dois tipos de
atividades:
1) Atividades síncronas – online: são atividades que acontecerão de forma sincronizada, ao vivo, com
transmissão simultânea para o Youtube e para o Facebook e interação em tempo real com os
participantes. Tais atividades incluem:
•

Cerimônia de abertura.

•

Palestras.

•

Sessões de premiação (obs: a transmissão simultânea será feita a critério de cada comissão).

2) Atividades assíncronas – sob demanda: enquadram-se nessa categoria as apresentações de
trabalhos que serão disponibilizadas na forma de vídeos, gravados antecipadamente pelos autores,
que ficarão disponíveis para serem assistidos a qualquer momento. Para cada trabalho haverá um
fórum de discussão específico, que ficará junto com o vídeo, onde os participantes podem fazer
perguntas e interagir com os autores.
As atividades assíncronas do SBPO2020 serão:
•

Trabalhos completos.

•

Pôsteres.

•

Sessões especiais.

Para ver um exemplo de como os vídeos serão exibidos, você pode consultar o link:
https://proceedings.science/jotcc-2020/papers/enfoque-de-genero-em-estudos-da-terapia-cognitiv
o-comportamental-com-mulheres-na-america-latina--uma-revisao-integrativa

Na próxima página apresentamos algumas informações e dicas para os autores prepararem seus vídeos.

Cordialmente,

Cristiano Torezzan e Lucidio Cabral
Coordenadores do SBPO2020

Orientações para gravação dos vídeos dos trabalhos
Agora chegou a hora de você divulgar seus resultados!
Um bom conteúdo e uma boa qualidade audiovisual da sua apresentação é essencial para despertar o
interesse dos ouvintes e aumentar o impacto de sua pesquisa. Reunimos aqui algumas dicas de como você
pode realizar uma boa apresentação de vídeo para o SBPO-2020, que será online esse ano.
Sugerimos que os vídeos sejam gravados com base em uma apresentação de slides previamente preparada e
que o áudio seja o mais espontâneo possível. Para isso, elabore um roteiro para sua apresentação,
começando pela motivação/introdução do trabalho e deixando claro seus objetivos. Apresente o
desenvolvimento da pesquisa e os resultados alcançados. Aproveite para destacar questões que vão além do
texto escrito que foi submetido e podem levantar questões para discussão.
A seguir você encontrará informações técnicas sobre o vídeo e mais algumas dicas. Boa apresentação!
Duração dos vídeos por categoria de apresentação:
●
●
●

Trabalhos completos: de 10 a 15 minutos.
Sessões especiais: de 10 a 15 minutos.
Pôsteres: de 5 a 6 minutos.

Formato da tela: O vídeo deve ser gravado em modo paisagem. O formato exato a ser seguido é o formato
16:9, mesmo formato dos vídeos do YouTube.
Qualidade (resolução): A resolução mínima deve ser de 720p, mas não vai precisar se preocupar: a maioria
absoluta dos gravadores e câmeras vão ter pelo menos essa qualidade.
Tipo de arquivo: Dê preferência ao formato mp4.
Idioma: o vídeo pode ser gravado em português, espanhol ou inglês.
Template dos slides: o template dos slides é livre, mas caso queira utilizar alguma referência, pode
encontrar aqui.
Dicas gerais:
●

●

Microfone: A qualidade do som é essencial! Utilize um bom microfone para a gravação, como por
exemplo o microfone embutido no fone de ouvido ou o que vem junto do seu celular. Se for utilizar
o microfone do laptop ou computador verifique as configurações de volume para que o áudio seja
captado sem distorções (muito alto ou muito baixo, por exemplo).
Luz: Faça a gravação em um ambiente bem iluminado.

Alguns tutoriais com ferramentas para gravar a tela e preparar sua apresentação:
1. COMO GRAVAR VIDEOAULA NO POWER POINT | áudio e vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=7Pxosax69bI
2. Como gravar a tela com LOOM:
https://www.youtube.com/watch?v=toj6_pxRqHE
3. Gravando a tela do computador com o Camtasia Studio 9 - Aula 1:
https://www.youtube.com/watch?v=ROpGhVjSxRA&list=PL9ZlJ8BigVnO_a9e-WyYwXImNEJUNrlug

