
Apresente
sua pesquisa
gerando mais
impacto
UM PASSO A PASSO



Elaborar uma apresentação de alto impacto é fundamental para
destacar sua pesquisa e avançar com a educação e
disseminação do conhecimento.

Em meio a tanta informação, a qualidade com a qual são
expostos seus resultados e perspectivas irá mudar a maneira
como as pessoas consomem esse conteúdo e o utilizam. Por
isso, a Equipe Galoá se preocupou com todos detalhes para
que sua apresentação seja um grande sucesso.

Esperamos que aproveite bastante esse material e traga
feedbacks, já que estaremos constantemente o aprimorando
com novidades.



Preparativos para o vídeo
DICAS DE POSICIONAMENTO DE CÂMERA, ILUMINAÇÃO E ÁUDIO.

Plataformas de gravação
QUAL PLATAFORMA RECOMENDAMOS E COMO USÁ-LA.

Dicas, exemplos e dúvidas frequentes
OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES.

Criando uma apresentação de sucesso
COMO EXPOR SEU CONTEÚDO COM ENGAJAMENTO.

Carregando sua apresentação
COMO FAZER UPLOAD DE SUA APRESENTAÇÃO NA NOSSA PLATAFORMA.
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Criando uma
apresentação de

sucesso
O primeiro passo para divulgar sua pesquisa é organizá-la. Deve-se ter claro cada tópico

que será apresentado e qual a melhor forma de explicá-lo por vídeo. É a sua pesquisa,
você tem domínio sobre ela, basta agora conseguir transmitir seu conteúdo de forma

ordenada e entusiasmada! 01



Criando uma apresentação de sucesso
Faça um roteiro
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Com um roteiro suas ideias ficam organizadas e você não esquece
de abordar nenhum tópico importante. 

Busque o diferencial: deixe claro qual será o ponto chave de
informação, que fará a sua apresentação valer a pena para quem
estiver assistindo. Muitas vezes o título e uma breve descrição de 1
ou 2 linhas fazem toda a diferença para que sua apresentação se
destaque em meio a tantas outras.

Sempre que possível, traga um conteúdo prático, com algum ponto
aplicável ou dicas. É importante pensar em algo que seu
espectador possa utilizar em outros momentos e assim lembrar de
você e de seus ensinamentos. 

Use o roteiro e o 
 material visual

como guia, não fique
lendo. Fale com
fluidez e pausas

orgânicas.
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Energia e entusiasmo: a paixão pelo seu trabalho pode ser sentida
na sua voz e na sua intensidade ao transmitir sua apresentação.
Por isso se energize antes, assim irá demonstrar todo seu
entusiasmo com as conquistas que deseja compartilhar.

Aqueça sua voz: grande parte da atenção estará voltada para sua
voz, por isso gesticule, faça um breve exercício vocal, fale em voz
alta algumas palavras que auxiliam na fluidez de sua comunicação,
e lembre-se de se manter hidratado(a).

Pratique: é essencial para tudo que fazemos, então teste sua
apresentação, entenda seu tempo e os marcos que precisa
enfatizar.

Criando uma apresentação de sucesso
Auto-preparação



Além dos costumeiros agradecimentos e formas de contato ou
referências, lembre-se de estar aberto aos feedbacks. Interaja com
a pessoas que podem se interessar por seu assunto, promovendo
discussões e disseminando o conhecimento.

Nosso objetivo é promover o saber e conhecimento científico em
conjunto, quanto mais aberturas e questionamentos você fizer,
mais engajamento você consegue!

Criando uma apresentação de sucesso
Encerramento
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Preparativos
para o vídeo

Agora vamos pensar nas melhores formas de gravar um vídeo em casa.
Além do seu material visual digital, o posicionamento da sua câmera

também interfere na qualidade de sua apresentação. Busque a melhor luz,
enquadramento e qualidade de áudio!
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Preparativos para o vídeo
Iluminação
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Quando for gravar sua apresentação lembre-se que você também
será filmado(a) e a qualidade desse vídeo também demonstra um
profissional qualificado e zeloso por seu trabalho.

Busque um cômodo onde a luz natural (a do sol que vêm de janelas
e portas sempre é a melhor opção) ou artificial (abajures, luminárias
e lustres) seja abundante!

Normalmente colocamos a câmera onde está a janela (ou maior
fonte de luz) e nos posicionamos de frente para a mesma.

Faça testes de iluminação para garantir que seu rosto está bem
iluminado e sem projeção de sombras.  Evite luz forte que venha
apenas de cima, pois elas fazem sombras em pontos sensíveis do
rosto, como logo abaixo dos olhos, gerando um aspecto de cansaço.

O luz natural é
melhor no meio
da manhã ou no
meio da tarde!

Janela



Quando for escolher onde posicionar seu notebook, opte por ficar
na frente de uma parede lisa ou com poucos objetos atrás de você.
Manter seu fundo organizado faz com que seus espectadores
foquem em sua fala.

Também é importante  posicionar o computador de modo que a
câmera fique na altura de seus olhos. Empilhar alguns livros pode
ser uma solução viável para conseguir essa altura para seu
equipamento!

É essencial realizar sua gravação com seu equipamento apoiado
em uma base fixa, assim sua imagem não fica tremida nem muda
de ângulo. 

Olhe para câmera
quando estiver
apresentando,

dessa forma você
fala com seu
espectador!

Preparativos para o vídeo
Enquadramento
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Ao decidir em qual cômodo será realizada sua gravação considere
os ruídos de sua casa. Opte por um local com possibilidade de
isolamento acústico, em que seja possível fechar janelas e portas.

Escolha um horário de gravação que evite ruídos externos pontuais
como sinos de igreja, carro com auto-falante, obras ou
equipamentos de limpeza.

Grave seu áudio com microfone externo! Eles reduzem os ruídos
do ambiente. 

Preparativos para o vídeo
Áudio
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03
Plataformas de

gravação
Já preparou sua fala e sabe onde vai gravar seu vídeo? Agora é hora de

colocar tudo isso em prática. Nesse tópico sugerimos algumas plataformas
que permitem gravação da imagem da sua câmera junto com a tela de seu
computador. O passo a passo é só do Loom, mas tem link para aprender

sobre outras plataformas também.



Quais plataformas recomendamos e como usá-las
Opções de plataformas
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LOOM

É uma plataforma gratuita com versão online (como extensão do
Google Chrome) e aplicativo para desktop (precisa baixar, mas tem
muito mais ferramentas e funcionalidades importantes):
https://www.loom.com/

OBS PROJECT

É um software livre, disponível para linux, mac e windows, basta
realizar o download do mesmo para que consiga realizar suas
gravações e edições de vídeo: https://obsproject.com/

Essas plataformas permitem que você grave sua apresentação de
slides junto com a imagem da sua câmera e áudio. 



Dê preferência ao aplicativo para desktop quando for gravar suas
apresentações. Sugerimos isso pois com o app você pode
configurar a melhor qualidade possível para seu vídeo de acordo
com a velocidade de internet do momento, qualidade da sua
webcam e do seu monitor.

A  própria plataforma oferece uma série de videoaulas e dicas de
como usar a extensão, mas não se preocupe se não quiser assistir
todos os vídeos, é uma ferramenta bem intuitiva!  Depois de
instalar a extensão é só acessar o link https://www.loom.com/my-
videos e abrir a pasta "How to use Loom".

Quais plataformas recomendamos e como usá-las
LOOM

Você pode criar
uma conta nova

ou usar sua
conta Google,

Slack ou Apple.

03



Para gravar sua apresentação de slides junto com a sua câmera do
computador basta iniciar seu aplicativo após baixá-lo. Vai aparecer
essa tela.

Ao iniciar o aplicativo também vai aparecer um menu cinza no
canto esquerdo da sua tela e a imagem da sua webcam no canto
inferior esquerdo. 

No primeiro uso o app vai pedir autorização para gravar seu áudio,
sua imagem e sua tela. É assim mesmo, pode autorizar tudo!

 
Essa primeira opção, em azul, vai gravar a tela do seu computador
e a sua câmera de vídeo! A segunda opção é só a tela e a terceira é
só sua câmera.

Quais plataformas recomendamos e como usá-las
LOOM

03É só clicar aqui e
você começa a

gravação!

M
en

u!



Para  obter uma gravação com a melhor qualidade de vídeo é
preciso configurar isso no Loom. 

Primeiro, clique nos três pontinhos no canto direito superior da aba
de iniciação. Vá para Preferências. 

Em Padrão de Qualidade, você consegue determinar com qual
quantidade de pixels fará sua gravação, escolha a maior qualidade
de vídeo que sua internet e webcam permitem (o loom vai te avisar
se é ou não possível realizar a gravação com a qualidade aspirada).

Lembrando que a qualidade mínima para subir seu vídeo na nossa
plataforma é de 720p.

Quais plataformas recomendamos e como usá-las
LOOM
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Quais plataformas recomendamos e como usá-las
LOOM

Imagem da sua
câmera! Clicando
e arrastando você
pode mudar o
lugar da imagem
da câmera na tela!

Esse botão EXCLUI sua gravação, cuidado!

Esse botão PAUSA e RETOMA sua gravação!

Esse botão FINALIZA sua gravação.

Tela de gravação

03
Esse botão abre a ferramenta caneta. Pode
experimentá-la

Esse é o menu!
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Ao iniciar sua gravação só o primeiro botão, de finalização, vai
estar disponível, é só clicar nele para parar a gravação e salvá-la. 

Você automaticamente será direcionado para aba de edição e
download da Loom. Também é possível cortar trechos do vídeo
nessa etapa. 

Depois de rever o vídeo para garantir que o áudio e imagem estão
adequados é só baixar a sua gravação e carregá-la na plataforma
Galoá. Se certifique que a orientação de gravação está em
widescreen (se realizada com celular deixá-lo na horizontal) e a
qualidade do vídeo é maior ou igual 720p.

Quais plataformas recomendamos e como usá-las
LOOM

Botão para
DOWNLOAD

Botão para
RECORTAR trechos

da gravação

Sua gravação!



O OBS Studio é uma ferramenta mais completa e por isso demanda
um pouco mais de tempo para aprender, mesmo não sendo nada
muito difícil. 

Aqui tem um passo a passo de como instalar e usar o software:
https://bityli.com/1HLea

Quais plataformas recomendamos e como usá-las
OBS Studio
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04
Carregando sua

apresentação
Com sua apresentação pronta, devidamente revisada e editada, é hora de

carregá-la na nossa plataforma Galoá! É um processo bem simples e
intuitivo, o mais difícil já passou :)
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Para  carregar um vídeo em um evento da plataforma Galoá você
precisa ser convidado para isso. 

Por isso visualize sua caixa de entrada do e-mail cadastrado no
evento, lá encontrará um convite nosso para submeter seu vídeo,
esse irá te direcionar para a aba Sua Área do evento. Dentro da
Sua Área, localize no menu esquerdo a aba Apresentações, nessa
você poderá carregar seu vídeo caso seja um convidado. 

Carregando sua apresentação
Últimos passos



Carregando sua apresentação
Aba de apresentações

É só clicar aqui para
carregar o seu vídeo 04



Depois de clicar em Enviar Vídeo você vai ser direcionado para uma
nova tela com detalhes do convite de submissão. 

Pode conferir se realizou a gravação conforme as instruções.
Se estiver tudo certo, de acordo com os detalhes ao lado, você não
terá problemas em carregar seu vídeo. 

É só clicar em "Fazer upload do vídeo" no botão azul em baixo! 

Carregando sua apresentação
Detalhes do convite
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Agora é só selecionar seu arquivo para terminar de carregar a
apresentação!

Carregando sua apresentação
Por fim!
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Dicas, exemplos
e dúvidas

frequentes

05
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Uma sugestão para deixar sua apresentação mais dinâmica é não
ler os slides, mas explicá-los com outras palavras de forma mais
orgânica. Utilize a apresentação como guia da fala, se possível
traga nela imagens, gráficos, figuras, cores, dados que remetam a
sua explicação de forma visual.

Aliás, não se esqueça de deixar um espaço sem informação no
seu slide, para que sua imagem em vídeo não sobreponha nenhum
conteúdo que preparou.

Por fim, teste tudo antes de gravar a versão final, são muitos
fatores que constroem uma boa apresentação, não deixe de
ensaiar!

Dicas, exemplos e dúvidas frequentes
Sobre a apresentação



Quando for participar da sessão de discussão perguntas e
respostas com os outros pesquisadores ou caso seu vídeo seja só
uma fala sem apresentação de material visual online (slides), você
pode usar um celular para realizar a gravação.

Normalmente a câmera desses equipamentos é melhor que a
webcam de notebooks, por isso a sugestão. Mas se for usar o
celular lembre-se de deixá-lo na horizontal, em widescreen.

Não faça sua gravação segurando-o nas mãos, apoie o celular em
algum lugar fixo para garantir um vídeo com estabilidade.

Dicas, exemplos e dúvidas frequentes
Se for usar o celular
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Quando for gravar sua apresentação deixe o computador
carregando na tomada, isso evita que sua bateria acabe no meio
de uma apresentação!

Outra dica interessante é ocultar a notificação de
compartilhamento de tela do seu computador! É só lembrar de
clicar em ocultar quando estiver gravando.

Dicas, exemplos e dúvidas frequentes
Atenção aos detalhes
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Separamos aqui um bom formato de apresentação que você pode
usar como exemplo para quando for montar a sua! Se atente aos
detalhes de enquadramento, iluminação, áudio, slides e
posicionamento da câmera!

“F(r)estas” de resistência: Mamba Negra e as políticas afetivas
do corpo no Facebook - Beatriz Polivanov (UFF)
https://proceedings.science/aoir-2nd/papers/---f-r-estas----de-
resistencia--mamba-negra-e-as-politicas-afetivas-do-corpo-no-
facebook

Dicas, exemplos e dúvidas frequentes
Exemplo de apresentação
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HIPPO VIDEO

Pode ser utilizado como uma extensão do navegador Google
Chrome, é bem simples de ativar depois de configurado:
https://www.hippovideo.io/

MICROSOFT POWER POINT

Uma opção prática pra quem já possui a licença, com gravação de
tela e áudio, deixamos um vídeo bem prático explicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=KCi7z-bJJXw

Sugerimos o uso da plataforma Loom ou OBS Studio, mas seguem
outras duas boas opções!

Dicas, exemplos e dúvidas frequentes
Outras plataformas
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Loom não carrega ou não grava meu Power Point
Como extensão do Google, o Loom só grava telas da internet.
Então caso não esteja usando o aplicativo para desktop e sua
apresentação não tenha sido feita online, carregue-a no Google
Drive e apresente por lá. Se não tiver conseguindo acessar o Loom,
entre em alguma página da internet e tente novamente.

Internet muito lenta?
Tente conectar o cabo da internet diretamente no seu notebook, a
conexão normalmente fica mais forte e estável, aumentando a
qualidade de sua gravação.

Dicas, exemplos e dúvidas frequentes
Dúvidas frequentes
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Gostou desse material? Acha que faltou alguma informação?

O seu retorno é muito importante para que possamos melhorar, por
isso disponibilizamos esse breve formulário, para que você nos
envie seu feedback, são só 3 perguntas:

https://galoa.typeform.com/to/GtXAWw7i

 Agradeceríamos se você pudesse preenchê-lo!

Feedback



Se ainda tiver com dificuldades ou dúvidas sobre
algum dos passos é só entrar em contato com a
gente, mandando um e-mail para:

presentation@galoa.com.br

Boa Sorte!

Fale conosco!


