Orientações para gravação da
defesa dos projetos em vídeo.

Conforme Edital 032/2020/PRPGP, os candidatos devem
encaminhar link do seu vídeo junto aos documentos exigidos
para inscrição no Processo Seletivo 2020 – Curso de Mestrado
Profissional em Gestão de Organizações Públicas.

Conteúdo do vídeo
1) Apresentação do candidato (nome e linha de pesquisa a qual está concorrendo);
2) Defesa do curriculum vitae (formação, experiência profissional e acadêmica, produções, iniciação científica,
etc);
3) Defesa do projeto de pesquisa (Título, problema e objetivos, relevância do tema, método a ser utilizado e a
quem se destina (público envolvido).

Enquadramento

Iluminação

Grave o vídeo com o seu celular na horizontal;

Não se posicione de costas para janelas e

Posicione o dispositivo na altura dos seus olhos e fique

abajures. É importante estar de frente para a sua

no centro da tela;

fonte de luz;

Para que a imagem permaneça estável, utilize um tripé

Faça testes com luminárias que você tem em

ou apoie o celular em algum objeto.

casa, ou mesmo, com a luz que entra pela janela.

Áudio

Duração

Grave em um local silencioso e aumente o
volume do seu celular;
Se possível, grave utilizando fones de ouvido
com microfone embutido para melhor captar

O vídeo deve ter, no máximo, 5 minutos;
Utilize outro dispositivo para o controle
do tempo.

a sua voz.

Envio
1. Finalizada a gravação, abra o aplicativo do YouTube no mesmo celular em que gravou o vídeo. Caso ainda não tenha
uma conta, crie;
2. Para fazer o upload do seu vídeo, clique no ícone da câmera* que estará no canto superior direito da tela (e caso
solicitado, autorize o acesso do aplicativo à câmera, às fotos e ao microfone);
3. Escolha o vídeo gravado;
4. Na etapa "Detalhes" - "Título", coloque o seu nome completo seguido de "_Seleção Mestrado PPGOP";
5. Na etapa "Detalhe" - "Visibilidade", selecione "Não listado";
6. Finalize o upload e abra o vídeo. Clique no ícone da seta** que está no canto superior direito da tela, e então, em
"Copiar link". Este será o link a ser encaminhado junto aos documentos exigidos para inscrição no Processo Seletivo
2020 do PPGOP.

Pós-Graduação em Gestão de Organizações Públicas
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*

**

