
DIRETRIZES DE PRODUÇÃO 2019



GRAVAÇÃOPREPARAÇÃO PRÉ-PRODUÇÃO DESPRODUÇÃO PÓS-PRODUÇÃO

- Reunião de pauta

- Definição da abordagem do 
conteúdo (formato/programa)

- Contato com entrevistados

- Segurar Locações/sets

- Empréstimos/Agendamentos 
/Requisições Especiais

- Preparação do equipamento

- Conferência do equipamento

- Agendamento de transporte

 

- Captura de imagens e sons

- Anotações de produção

- Decupagem do material no 
servidor da TV com nomeação 
adequada

- Devolução do equipamento ao 
seu lugar correspondente

- Limpeza, reparos,  
recarregamentos

- Devolução de itens/objetos 
emprestados aos donos

- Cartas de agradecimentos

- Ressarcimento em caso de 
dano

- Criação de pastas 

- Download de material 

- Estruturação de workflow

- Edição, sincronização do 
material capturado

- Efeitos especiais (VFX)/ Titling

- Colorização

- Tratamento de som

- Renderização no formato final 

- Entrega do material finalizado 
para veiculação

- Checagem

ETAPAS
PRÉ-PRODUÇÃO
PRODUÇÃO
PÓS-PRODUÇÃO



RESPONSÁVEL CONTEÚDO CHECKLIST DE PRÉ-PRODUÇÃO!

- Cinegrafistas, sejam 
funcionários ou bolsistas 
ficam responsáveis pela 
preparação do equipamento 
COM ANTECEDÊNCIA ao 
trabalho a ser desenvolvido. 

- A manipulação do 
equipamento não pode ser 
relegada a pessoas de fora do 
núcleo de produção da TV 
Campus, cabendo à equipe o 
manuseio correto e coerente  
à necessidade do dia. 

- Bolsistas devem ter o 
acompanhamento de ao 
menos um(a) servidor(a) para 
a realização das atividades, em 
quaisquer das etapas. 

- O cinegrafista fica encarregado 
de devolver, desproduzir, fazer 
a manutenção de todo o 
equipamento utilizado e 
reportar possíveis falhas.

- Paralelo ao processo de 
desprodução de equipamento 
deve ocorrer a decupagem 
IMEDIATA do conteúdo 
capturado/gravado no 
servidor de edição da Tv 
Campus tão logo retornado à 
redação. 

- Pode ser realizado tanto pelo 
cingrefista como pelo 
responsável de produção ou 
Jornalista à frente da pauta.

- Deve seguir as especificações 
propostas para decupagem de 
material na seção de 
Desprodução de Material.

- Uma vez assegurado o 
conteúdo no servidor da Tv 
Campus, cartões de memória 
devem ser FORMATADOS, sob 
risco de terem seu conteúdo 
apagados por outras equipes 
de produção e guardados no 
seu devido lugar.   

PRÉ-PRODUÇÃO / DESPRODUÇÃO DE EQUIPAMENTO

CÂMERA

CAMCORDER (SONY)

BATERIA (MÍN. 2)

CARREGADOR PARA BATERIA

TRIPÉ DE VÍDEO COM SAPATA

CARTÃO DE MEMÓRIA COM CASES (MÍN. 2)

MICROFONE COM PILHAS/BATERIA

FONES DE OUVIDO

GRAVADOR DE MÃO COM PILHAS

CARTÃO DE MEMÓRIA PARA GRAVADOR

PILHAS EXTRAS PARA GRAVADOR/MICROFONE

CABOS DE ÁUDIO/VÍDEO

BOLSA PARA TRANSPORTE 

LUZ/REFLETOR

TRIPÉ DE LUZ

REBATEDOR

EXTENSÃO/RÉGUA

IMAGEM

ÁUDIO

SUPORTE E TRANSPORTE

OBS: Adaptar conforme a necessidade!

DSLR (CANON 7D e 60D)

CÂMERA (CORPO)

LENTES

FILTROS (POLARIZADOR/DENSIDADE NEUTRA)

BATERIA (MÍN. 2)

CARREGADOR PARA BATERIA/GRIP

TRIPÉ DE VÍDEO/FOTO COM SAPATA

CARTÃO DE MEMÓRIA COM CASES (MÍN. 2)

MICROFONE COM PILHAS/BATERIA

FONES DE OUVIDO

GRAVADOR DE MÃO COM PILHAS

CARTÃO DE MEMÓRIA PARA GRAVADOR

PILHAS EXTRAS PARA GRAVADOR/MICROFONE

CABOS DE ÁUDIO/VÍDEO

BOLSA PARA TRANSPORTE 

LUZ/REFLETOR

TRIPÉ DE LUZ

REBATEDOR

EXTENSÃO/RÉGUA

IMAGEM

ÁUDIO

SUPORTE E TRANSPORTE



ORIENTAÇÃO NOTAS PRESETS RECOMENDADOS

- Visando a melhor 
compatibilidade entre o 
material capturado e seu meio 
de exibição, algumas 
configurações de gravação 
podem servir de referência 
para os cinegrafistas, 
fotógrafos e microfonistas.

- Em meio digital alguns 
formatos devem ser 
priorizados no sentido de 
manter consistência na 
produção de material, além de 
consolidação da própria 
identidade da Tv Campus. 

- A irregularidade entre suas 
produções resulta no 
enfraquecimento da proposta 
midiática dos veículos de 
comunicação institucionais, e 
por isso deve ser evitada com 
práticas simples como o tipo 
de formato de gravação, 
respeitando-se sempre a 
proposta do conteúdo em 
questão a ser trabalhado.  

- Notas de produção sobre o 
material e/ou equipamento 
são sempre bem-vindas em 
dois aspectos básicos: para a 
transição entre as etapas de 
produção e pós-produção, isto 
é, orientar editores e bolsistas 
de edição sobre a natureza do 
material capturado, bem 
como para reportar possíveis 
falhas técnicas do 
equipamento ou da 
metodologia de trabalho que 
precisam ser revistas para 
futuras produções.  Sempre 
que possível as notas de 
produção devem acompanhar 
o conteúdo das gravações.

 

CONFIGURAÇÕES DE GRAVAÇÃO

VÍDEO
•  FORMATO: FULL HD - 1920x1080
•  FRAME RATE: 30 FPS ou 30P
•  VELOCIDADE DO OBTURADOR: 1/60s 
•  MODO DE COMPRESSÃO: ALL-I
•  ISO DE SAÍDA: 100 ~ 200 (EXTERNAS) / 200 ~ 400 (INTERNAS)
•  BALANÇO DE BRANCO: AUTOMÁTICO/DAYLIGHT/SHADE/CLOUD/CUSTOM (EXTERNAS)
       AUTOMÁTICO/TUNGSTEN/FLUORESCENT/CUSTOM (INTERNAS)
•  MODO DE GRAVAÇÃO: MANUAL
•  ESTILO DE IMAGEM: NEUTRO  

FOTO
•  FORMATO: RAW ou JPG DE ALTA QUALIDADE
•  ISO DE SAÍDA: 100 ~ 200 (EXTERNAS) / 200 ~ 400 (INTERNAS)
•  BALANÇO DE BRANCO: AUTOMÁTICO/DAYLIGHT/SHADE/CLOUD/CUSTOM (EXTERNAS)
       AUTOMÁTICO/TUNGSTEN/FLUORESCENT/CUSTOM (INTERNAS)
•  MODO: MANUAL/PRIORIDADE DE ABERTURA/PRIORIDADE DE TEMPO/AUTOMÁTICO
•  ESTILO DE IMAGEM: NEUTRO  

ÁUDIO
•  FORMATO: WAV ou MP3
•  SAMPLE RATE: 48 kHz ou 44.1 kHz
•  BIT DEPTH: 24-bit ou 16-bit 
• MODO DE GRAVAÇÃO: DUAL MONO/MONO/DUAL STEREO/STEREO  
•  VOLUME DE REFERÊNCIA PADRÃO: -12 dB
•  VOLUME DE REFERÊNCIA PARA PICOS: -6 dB

DSLR

GRAVADOR DE MÃO

CAMCORDER / DSLR

OBS: Adaptar conforme necessidade!



APARÊNCIA PLANOS

- Trabalhar com a imagem 
carrega sempre a 
responsabilidade adicional de 
comunicar através da 
aparência. Uma fisionomia 
bem apresentável torna o 
conteúdo mais convidativo, 
menos distrativo além de 
consolidar o caráter 
profissional perante o público.

- Dessa forma, cuidados básicos 
de higiene com o semblante 
(cabelos, barba, sobrancelhas 
olheiras e etc) demandam 
atenção constante. 

- Em relação a vestimenta, 
atentar para a pertinência de 
acordo com o conteúdo 
trabalhado. Roupas 
amassadas, estampas 
chamativas, mensagens 
inapropriadas, mensagens de 
caráter político e/ou religioso, 
decotes pronunciados e 
padrões gráficos passíveis do 
efeito moiré (xadrez e listras) 
devem ser evitados.

- A cobertura jornalística de um 
evento implica na gravação de 
um número suficiente e 
variado de planos que vão 
auxiliar a edição na montagem 
da conteúdo a ser veiculado 
mais tarde.

- Com isso, observar a 
continuidade do repórter em 
termos de ações e 
posicionamento, a direção e 
movimentação assumida pela 
câmera, bem como a 
obtenção de material para 
cobertura são itens básicos 
que a equipe de produção 
deve levar em conta sempre 
que sair para uma gravação. 

- Ao lado estão os planos mais 
comuns utilizados em 
produção audiovisual 
utilizando a figura humana 
como referência visual. No 
lado esquerdo está o nome do 
enquadramento; no lado 
direito, a descrição técnica.

ENQUADRAMENTOS SUGERIDOS

RECOMENDAÇÕES

PLANO INTEIRO   (PI) Corpo inteiro com um pouco de chão e teto

Joelho para cima

Cintura para cima

Peito para cima

Ombro para cima

Do queixo até a testa

Macro de um detalhe

PLANO MÉDIO   (PM)

PRIMEIRO PLANO   (PP)

CLOSE-UP   (CL)

SUPER CLOSE-UP   (SCL)

PLANO DETALHE   (PD)

PLANO AMERICANO   (PA)



LINGUAGEM PLANOS

- As amplas possibilidades em 
audiovisual permitem a 
configuração de uma 
linguagem própria e passível 
de ressignificação. Desde as 
escolhas narrativas, aos tipos 
de planos até mesmo o tipo de 
montagem são escolhas 
técnicas que ajudam a dar o 
sentido a um material a partir 
do sentido que se deseja 
transmitir.

- Os trabalhos do cinegrafista e 
editor se complementam no 
processo, onde, enquanto o 
primeiro se responsabiliza 
pela captação das imagens 
propostas pela equipe de 
produção ou repórter; o 
segundo, o editor, é 
responsável por reorganizar e 
construir o sentido pretendido 
do material. Esta é apenas 
uma das várias partes do 
produção audiovisual.

- Alguns enquadramentos, 
embora pouco usuais para  
um determinado tipo de 
conteúdo, fornecem 
ferramentas criativas 
poderosas para a criação de 
uma mensagem, e deve-se 
sempre considerá-las como 
escolhas que podem 
acrescentar um diferencial ao 
material trabalhado.

- Ao lado podem ser conferidos 
alguns planos que surgem 
como alternativas ao formato 
jornalístico tradicional. Estes 
planos carregam uma carga 
subjetiva que potencializam 
uma determinada sensação. A 
descrição de um dele está no 
canto à direita. 

 

ENQUADRAMENTOS ESPECIAIS

RECOMENDAÇÕES

A) OVER THE SHOULDER  (OTS):  enquadramento por 
cima do ombro de alguém; confronta seus integrantes, 
cria tensão e preenchimento do quadro.

B) DUTCH ou HOLANDÊS: inclinação do enquadramento 
em diagonal à linha do horizonte. Sensação de 
desequilíbrio, tontura, alteração psicológica;

C) POINT-OF-VIEW (POV): ponto de vista subjetivo, 
como se a câmera assumisse o olhar de um 
personagem ou objeto.

A

C

B



ÂNGULOS DE CÂMERA 

RECOMENDAÇÕES

ZENITAL ou BIRD EYE: 
Vista perpendicular ao 
chão (90°). Mais usado em 
cinema é útil para 
ambientar locações ou 
personagens desde um 
ponto de vista mais aéreo. 
Confere uma visão 
inferiorizada ou diminuta 
do objeto.

PLONGÉE: Inclinação de 
cima para baixo, a linha do 
horizonte está na parte 
superior do quadro ou 
inexiste. Câmera acima da 
linha dos olhos, denota 
encolhimento / 
inferioridade do repórter 
ou entrevistado. 

RETO ou EYE LEVEL: 
ângulo no nível dos olhos 
do repórter ou 
entrevistado, sem 
inclinações; o horizonte 
está praticamente na 
metade do quadro. 
Câmera paralela ao chão. 
Este ângulo é o mais 
neutro de todos.

CONTRA-PLONGÉE: 
Inclinação de baixo para 
cima, a linha do horizonte 
está na parte inferior do 
quadro ou inexiste. 
Câmera abaixo da linha 
dos olhos, denota 
enaltecimento / 
superioridade do repórter 
ou entrevistado. 

WORM EYE VIEW: Vista de 
um objeto abaixo do nível 
do chão, sugerindo um 
ponto de vista de uma 
minhoca em oposição ao 
ângulo zenital ou bird eye. 
Sugere a visão de um 
objeto alto e poderoso.

A

B

C

D

E

A B C D E



MOVIMENTOS HORIZONTAIS DE CÂMERA

RECOMENDAÇÕES

•  TRAVELLING HORIZONTAL / TRUCKING 
SHOT: Movimento horizontal da esquerda 
para direita ou vice-versa sobre eixo móvel, 
isto é, a câmera “anda junto” com o objeto. 
Normalmente usado para acompanhar o 
deslocamento do objeto pela cena em que 
o fundo ou ambientação é secundário 
diante da ação que o objeto está 
executando. Usa-se um carrinho sobre 
trilhos para evitar que a imagem trema.

•  DOLLY IN / DOLLY OUT: Movimento 
horizontal da câmera para frente em 
direção a um objeto da cena (IN) ou para 
trás, afastando-se do objeto (OUT).  Por ser 
um deslocamento físico, isto é, a câmera 
muda de lugar, apenas o objeto cresce ou 
decresce no enquadramento. O fundo 
pouco se altera em termos de proporções.  

•  ROLL: Movimento em que a câmera oscila 
sobre seu eixo vertical (Y), para os lados tal 
como um pêndulo, “caindo” para um lado 
ou outro. Imageticamente falando a linha 
do horizonte na tela fica inclinada como 
que em uma diagonal.  É diferente do 
Travelling/Trucking pois o movimento de 
Roll faz um arco, enquanto que aqueles são 
retilíneos.  

•  PANORÂMICA: Movimento horizontal da 
esquerda para direita ou vice-versa sobre 
eixo fixo, isto é, a câmera gira sobre seu 
ponto de apoio, mas sem sair do lugar. 
Também denominada “pan” é 
normalmente usada para ambientar 
locações ou acompanhar objetos em 
movimento que entram de um lado do 
quadro e saem pelo outro. Não possui um 
valor definido, podendo chegar a 360° de 
rotação em um mesmo take. 

DOLLY IN EIXO Y

(VISTA FRONTAL DA CÂMERA)DOLLY OUTDESLOCAMENTO LATERALROTAÇÃO SOBRE O PRÓPRIO EIXO



MOVIMENTOS VERTICAIS DE CÂMERA MOVIMENTOS ÓPTICOS DE CÂMERA

RECOMENDAÇÕES

•  TRAVELLING VERTICAL / PEDESTAL: 
Movimento vertical da câmera para cima 
ou para baixo com mudança de eixo, isto é, 
a câmera muda de lugar “subindo” ou 
“descendo” junto ao objeto. É bastante útil 
para mostrar mudanças de nível (inferior 
para superior e vice-versa) ou qualquer 
tipo de deslocamento verticalizado sem 
inclinação do eixo de apoio.  

•  RACK FOCUS: Movimento do foco entre 
dois objetos em planos diferentes 
(primeiro plano x plano de fundo, por 
exemplo). Enquanto um está totalmente 
nítido, o outro está desfocado. Alterna-se  
o foco entre os dois planos. Trata-se de 
uma forma de conduzir o olhar do espec- 
tador para o que é importante na cena. 

•  ZOOM IN / ZOOM OUT: Movimento da lente, 
para frente em direção a um objeto da 
cena (IN) ou para trás, afastando-se do 
objeto (OUT).  Diferentemente do Dolly, não 
há deslocamento físico da câmera, embora 
visualmente sejam parecidos e até 
confundidos. No movimento de ZOOM 
ocorre o efeito de ampliação e 
encolhimento da imagem, isto é, tudo no 
quadro aumenta ou diminui em todas as 
proporções.

•  TILT UP / TILT DOWN: Movimento vertical 
de baixo para cima (UP) ou de cima para 
baixo (DOWN) sobre eixo fixo, isto é, a 
câmera inclina sobre seu ponto de apoio. 
Equivalente à panorâmica, porém em 
sentido vertical. Usada para ambientar 
locações ou acompanhar objetos em 
movimento que entram na base do quadro 
e saem pelo alto (UP) ou o contrário, 
entram pelo alto e saem pela base do 
quadro (DOWN).

ZOOM IN ZOOM OUTACIMA: FOCO NO PRIMEIRO PLANO
ABAIXO: FOCO NO PLANO DE FUNDO 

DESLOCAMENTO VERTICAL TILT UP TILT DOWN



RECOMENDAÇÕES 

PAUTAS AO REALIZAR A GRAVAÇÃO DE UMA REPORTAGEM

- Sejam curiosos e observado- 
res: fiquem atentos a novas 
sugestões de pautas que 
possam surgir “na rua” 
enquanto estiverem gravando 
outras pautas; 

- Façam uma pesquisa prévia 
sobre o assunto que irão 
abordar. Discutam em reunião 
de pauta possíveis fontes e 
formas de apresentar o tema 
em offs, passagens e imagens; 

- Ao apresentar/organizar a 
pauta, pensem em quais 
aspectos podem ganhar 
repercussão e quais DADOS 
são fundamentais para serem 
apurados e evidenciados na 
reportagem.

- Apresente-se aos envolvidos   
e elabore as perguntas com 
firmeza. Se estiver nervoso, 
atente-se a perguntas 
simples;

- Se perceber que a fonte está 
nervosa, tente deixá-la mais   
a vontade, dê o tempo 
necessário para que ela se 
concentre e se, for preciso, 
repita as perguntas e grave 
mais de uma vez (geralmente, 
as pessoas tendem a relaxar 
depois que começam a falar   
e ao longo do tempo as 
respostas ficam mais claras    
e a fonte mais segura);

- Em sonoras, peça que a fonte 
direcione o olhar pra você e 
não para a câmera;

- Cuidado para direcionar o 
microfone na posição certa e 
para que a fonte comece a 
falar quando o mesmo estiver 
parado na sua frente. Isso 
facilita o corte na edição;   

 - Não é necessário gravar todas 
as respostas da fonte. Conver- 
se, apure e pergunte somente 
as informações que irá 
priorizar em sonora (ou seja, 
aquelas em que a fonte irá 
fazer uma avaliação, reforçar 
uma situação, ou explicar algo 
que será difícil que você 
aborde em offs ou com 
imagens). Já preste atenção 
nas respostas para priorizar o 
trecho que vai usar e facilitar  
a decupagem; 

- Ao gravar passagens, avalie 
com o cinegrafista a 
necessidade de movimentos e 
enquadramentos. Repasse seu 
texto ao cinegrafista e 
discutam juntos sobre como 
executar;

- Cuidado para que seu olhar 
esteja direcionado à câmera. 
Imagine que você esteja 
falando direto para o teles- 
pectador e que ele está dentro 
do centro da câmera. Peça ao 

   cinegrafista para escolher 
ângulos que favoreçam a sua 
imagem. Segure o microfone 
com naturalidade e não fale 
muito rápido; 

- Tenha em mente que o offs 
desenvolvidos por você 
precisarão de imagens que o 
complementem. Então oriente 
o cinegrafista para que as 
faça. Pense no trabalho da 
edição (A ilha de edição não é 
uma caixinha de mágica, nem 
faz milagres. Há uma relação 
direta entre o material bruto e 
o produto final);

- Portanto, imagine a matéria 
finalizada e tudo que será 
necessário para isso. “Vai ter 
imagens suficiente para cobrir 
as informações que estou 
priorizando em off?”;

- Lembre-se que o trabalho em 
TV é sempre em equipe. 
Repórter + Cinegrafista + 
Editor são fundamentais na

    execução da reportagem.

 

 

 



RECOMENDAÇÕES 

AO ESCREVER OS OFFS AO CAPTURAR

- O texto de tv é escrito para ser 
falado (pelo apresentador / 
repórter / locutor) e ouvido 
pelo telespectador;

- Conte uma história. Pense no 
lead e defina como irá contar 
o que presenciou. Se tiver 
imagens, invista nos cases; 

- Leia os offs em voz alta para 
evitar cacofonias;

- Leia e releia muitas vezes o 
texto antes de considerá-lo 
pronto. É nesta hora que você 
vai encontrar frases sem 
sentidos, informações erradas, 
estilo pobre e terá tempo para 
melhorar!;

- Nunca repita palavras em um 
mesmo off;

- Cuidado com gerúndios e 
chavões. Evite;

- Atenção com a precisão. 
Exemplo: Raio não cai, atinge;

- Use frases curtas e na ordem

    direta (sujeito + verbo + 
predicado);

- Use palavras simples e de fácil 
entendimento do telespecta- 
dor. Evite redundâncias;

- Atenção ao ritmo do texto. 
Evite frases intercaladas por 
vírgulas, elas são inimigas do 
texto em televisão;   

- O texto deve ser entendido de 
forma instantânea pelo 
telespectador. Não dá para ele 
voltar atrás e “ouvir de novo”; 

- Pense em infográficos, trilhas 
e ilustrações que ajudarão na 
apresentação do tema. 
Converse com o editor sobre e 
acompanhe o processo;

- Cuidado com as regras 
gramaticais no texto (vamos 
adotar um manual com 
algumas orientações sobre 
siglas, gênero e como evitar 
erros comuns);

- Texto e imagem devem 
caminhar juntos, sem um 
competir com o outro. O texto 
deve ter a ver com o que está 
sendo mostrado, mas não 
deve descrever a imagem. 
Lembre-se que uma imagem 
pode ser valorizada por 
recursos de texto.

- Sempre grave o som 
ambiente;

- Cuidado com 2 canais. Garanta 
que as sonoras não tenham 
tanta influência do barulho no 
eventos;

- Seja discreto, mas não omisso. 
É necessário ir até o objeto 
que será gravado. No caso de 
eventos, é necessário circular 
na frente e garantir diferentes 
ângulos do público;

- Cuidado com imagens de 
pessoas de costas. Uma 
cabeça que ocupa grande 
parte do enquadramento 
ficará horrível na tela 50 
polegadas do telespectador!;

- Observe a regra dos terços;

- Use tripé;

- Cuidado com a postura do 
entrevistado. Sempre observe 
o que está em quadro. Em 
eventos é comum que o 

   público esteja distraído, 
mexendo no celular, 
bocejando e até dormindo! 
Então observe o que está 
gravando para que de fato seja 
útil na edição;

-  Cuidado com os fundos: evite 
paredes brancas, tomadas, 
portas, janelas;

- Nunca grave contra luz. 
Reposicione o entrevistado, de 
modo que a luz da janela 
ajude na iluminação;

- Desfoque o fundo quando os 
elementos não forem 
favoráveis;

- Procure elementos que 
possam auxiliar na 
composição. Se for necessário, 
altere a disposição das mesas, 
cadeiras e entrevistados.



LOGAGEM ORGANIZAÇÃO CROQUI PARA LOGAGEM E WORKFLOW

- Descarregar o material bruto 
no computador da área de 
produção.

- Localizar a pasta no 
PRESIDÊNCIA com o nome do 
programa para o qual o 
material se destina e criar a 
subpasta com a data da 
gravação de trás para frente e 
pelo menos duas 
palavras-chave com 
identificação da pauta. Por 
exemplo:

-  20190325 _posse_reitor

- Dentro da subpasta criada, 
para fins de organização, 
deve-se ter outras subpastas 
respeitando o tipo de arquivo 
bruto ou finalizado. 
Recomenda-se:

- ARTE: para os arquivos nativos 
dos programas de edição 
(Premiere, After Effects, 
Illustrator, Photoshop, Corel, 
Word e etc). Nomeação do 
arquivo sugerida segue a da 
pasta: data + palavra chave + 
versão, podendo variar a data 
ou um complemento para 
cópias de segurança. 
Exemplos:
20190325_posse_reitor_v1
20190329_posse_reitor_final

- EXPORT: finalizados e prontos 
para veiculação (.mov, .avi, 
.mp4, .mp3, .wav, .pdf, .jpg) 

- MATERIAL: conteúdo bruto 
decupado direto da câmera ou 
baixado de outro lugar ainda 
sem modificação.

GERENCIAMENTO DE MATERIAL

Data de trás 
para frente
coloca a data
mais recente
sempre na 
base da pasta 

Palavras-
chave sobre
o conteúdo
gravado escrito
entre underscores.

[[[ 2019 ]]]

>> PRESIDÊNCIA

TVC

Onde o material deve ser descarregado

Ano em que o material foi produzido

Nome do programa ao qual o material se destina

Subpasta DEFAULT contendo os arquivos e pastas para organizaçãoDuplique esta pasta e renomeie!

20180325_posse_reitor

Arte

Export

AE

PSD

Cópia de Segurança

Material

01. Aúdio

02. Vídeos

03. Stills

04. Texto

05. Fontes

VT’s

Gráfico

Subpasta da pauta com data invertida e palavras-chave

Subpasta para arquivos de edição ou abertos

Subpasta para arquivos finalizados/prontos

Subpasta para material bruto, direto da câmera

Subpastas para organização de arquivos de edição de
acordo  com o tipo  de programa utilizado. Uma pasta para
cópia de segurança serve para manter versões diferentes 
ou a progressão de um trabalho em caso de pane ou perda

Subpastas para organização do material original de acordo 
com seu tipo (vídeo, foto, áudio, marcas prontas, vetores.)

Subpastas para organização de arquivos finalizados de 
acordo com seu tipo (.mov, .avi, mpeg, .mp4, .mp3, .pdf, .jpg)



-  Conecte o leitor de cartão de 
memória com o cartão 
utilizado ou diretamente a 
câmera no computador da 
área de produção e aguarde o 
reconhecimento da mídia.

PASSO  #1 PASSO  #2 PASSO  #3 PASSO  #4 PASSO  #5

PASSO  #10PASSO  #9PASSO  #8PASSO  #7PASSO  #6

- Encontre a pasta dos arquivos 
gravados no cartão de 
memória. 

 

- Localize a abra a pasta do 
servidor PRESIDÊNCIA.

 

- Localize e abra a pasta 
referente ao ano de produção. 
Exemplo: >>> [[[ 2019 ]]]

 

- Localize a abra a pasta 
referente ao nome do 
programa ao qual se destina o 
material gravado. Exemplo: 
>>> TVC

 

- Copie os arquivos do cartão de 
memória para a subpasta 
MATERIAL. Assegure-se que 
todos os arquivos foram 
copiados corretamente!

 

- No interior da pasta recém 
criada, crie uma subpasta 
nomeada MATERIAL.

 

- Uma vez copiados os arquivos 
para o servidor, formate o 
cartão de memória para 
garantir que a próxima equipe 
de produção tenha o cartão 
pronto para o uso. 

- Desconecte o leitor de cartões 
ou a câmera do computador e 
guarde-os em seus 
respectivos lugares na área de 
pré-produção.

LOGAGEM DE MATERIAL

- Dentro da pasta do programa 
crie uma nova pasta 
nomeando a data de gravação 
invertida e duas 
palavras-chave. Exemplo:    
>>> 20190325_posse_reitor



ORGANIZAÇÃO DIVISÃO ESTRUTURAÇÃO DE WORKFLOW: PREMIERE PRO

- Organizar as pastas de 
material dentro do programa 
de edição cria uma unidade de 
trabalho, otimiza sua execução 
a longo prazo e facilita a 
localização da mídia 
importada para o software por 
todos os editores do conteúdo.

- 01. SEQUÊNCIAS: sequências 
ou cenas.

- 02. ASSETS: pasta que deve 
conter o material de áudio e 
vídeo capturado.

- 03. STILLS: imagens estáticas 
em geral que podem ser 
fotografias, ilustrações, 
marcas, vetores, gráficos e etc. 

- 04. TEXTO: arquivos de textos 
e shapes criados no Premiere 
Pro.

- 05. AE COMPS: composições 
ou projetos de After Effects

 

GERENCIAMENTO DE MATERIAL

01. SEQUÊNCIAS

02. ASSETS

03. STILLS

04. TEXTO

05. AE COMPS

Project: TV Campus101

20180325_posse_reitor.prproj

Media Browser Libraries Info

Media StartFrame RateName



DIVISÃO ESQUEMA WORKFLOW: PREMIERE PRO - SEQUÊNCIAS

- SEQUÊNCIAS:  pasta que deve 
conter num mesmo nível uma 
sequência principal de 
trabalho (Master) que vai 
agrupar o trabalho total e duas 
subpastas contendo 
sequências de apoio 
(subsequências e aninhadas). 
Sequências Master devem ser 
numeradas progressivamente  
sendo o maior número a 
versão mais recente.

- SUBSEQUÊNCIAS: são 
sequências ainda “em aberto”, 
podem ser cenas individuais 
de um projeto em processo de 
edição ou mudanças.

- ANINHADAS: versão finalizada 
das subsequências, prontas 
para serem incluídas na 
sequência Master do projeto. 

GERENCIAMENTO DE MATERIAL

SEQUÊNCIA 
MASTER

ANINHADA
1

ANINHADA
2

ANINHADA
3

ANINHADA
N + 1

SUBSEQ
1

SUBSEQ
2

SUBSEQ
3

SUBSEQ
N + 1

+

+

+
01. SEQUÊNCIAS

_MASTER_Sequência_01

1.1. SUBSEQUÊNCIAS

Montagem_A/Cena 1

Montagem_B/Cena 2

Montagem_A/Cena1_aninhada

1.2. ANINHADAS

02. ASSETS

Project: TV Campus101

20180325_posse_reitor.prproj

Media Browser Libraries Info

Media StartFrame RateName



DIVISÃO ESQUEMA WORKFLOW: PREMIERE PRO - ASSETS

- ASSETS: pasta voltada para 
organizar o material bruto de 
áudio e vídeo, considerando a 
quantidade de dias e câmeras 
usadas em um mesmo 
trabalho. 

- DIA: segue a formatação de 
data invertida. Exemplo: 
20180325 (25 de março de 
2018). Vários dias de gravação 
são pastas diferentes.

- CAMERA: pasta para organizar 
a quantidade de cameras 
usadas em um mesmo 
trabalho. Gravações simples 
usam apenas 1, outras podem 
usar 2 ou mais. BRoll pode ser 
a câmera B de um mesmo 
projeto. por exemplo.

- ÁUDIO: formatos de áudio 
captados a partir de um 
gravador de mão (wav, .mp3, 
.bmf, .aaf e etc).

-  VÍDEO: formatos de vídeo (.avi, 
.mp4, .mov, .wmv e etc),

GERENCIAMENTO DE MATERIAL

ASSETS

CAM A

DIA 1

AUDIO VIDEO

GRAVAÇÃO SIMPLES 
(1 DIA / 1 CAM)

ASSETS

DIA 2

CAM ACAM A CAM B

DIA 1

AUDIO VIDEO AUDIOAUDIO VIDEO

GRAVAÇÃO  ELABORADA
(MAIS DE 1 DIA / MAIS DE 1 CAM)

02. ASSETS

Camera A

Camera B

Audio

Entrevista_reitor_.wav

Entrevista_reitor_.mp4

Video

20180325

Project: TV Campus101

20180325_posse_reitor.prproj

Media Browser Libraries Info

Media StartFrame RateName



ORGANIZAÇÃO DIVISÃO ESTRUTURAÇÃO DE WORKFLOW: AFTER EFFECTS

- Organizar as pastas de 
material dentro do programa 
de edição cria uma unidade de 
trabalho, otimiza sua execução 
a longo prazo e facilita a 
localização da mídia 
importada para o software por 
todos os editores do conteúdo.

- 01. COMPS: composições que o 
AE cria para iniciar uma 
edição. Equivalem às 
sequências do Premiere Pro.

- 02. PRE COMPS: 
subcomposições que o AE cria 
para pré-renderizar 
elementos.

- 03. AUDIO: formatos de áudio 
(wav, .mp3, .bmf, .aaf e etc) 

- 04. VIDEO: formatos de vídeo 
(.avi, .mp4, .mov, .mxf e etc).

- 05. STILLS: imagens estáticas 
em geral - bitmaps e vetores 
(.jpg, .png, .ai, .psd, .eps e etc)

- 06. SOLIDS: objetos sólidos, 
camadas de ajuste, objetos 
nulos são automaticamente 
colocados nesta pasta. Não 
precisa ser criada, basta 
adicionar algumas dessas 
opções na área de trabalho 
que a pasta é criada no painel 
de projetos, precisa apenas ser 
renomeada.

GERENCIAMENTO DE MATERIAL

01. COMPS
02. PRE COMPS

03. AUDIO

04. VIDEO

05. STILLS

06. SOLIDS

Name

8 bpc

Project 

Composição 1
1920x1080 (1,00)
Δ 0;00;30;00, 29,97 fps



-  Editor cuida da organização do 
material de trabalho em 
ambiente local nas subpastas 
de ARTE, EXPORT e subpastas 
de MATERIAL (esta última 
criada na decupagem do 
material bruto no servidor 
Presidência).

CRIAÇÃO
DE PASTAS

- Baixar o material a ser 
trabalhado para ambiente 
local: trazer os arquivos do 
servidor PRESIDÊNCIA para o 
computador em que a edição 
vai ser realizada. Nunca 
trabalhar direto no servidor! 

- Organizar internamente nos 
programas de 
edição/softwares a alocação 
do material em subdiretórios 
(vídeo, áudio, cenas, 
sequências, stills, fotos, etc). 

- Processo de criação e 
adaptação do material 
importado. Aplicação de 
efeitos de transição menos 
elaborados, sincronização de 
áudio, esboço de trilha ou 
efeitos sonoros.

- Aplicação de efeitos visuais 
mais elaborados bem como 
inclusão de textos, legendas, 
lower-thirds e demais artes 
infográficas que componham 
a edição do material.  

DOWNLOAD
DO MATERIAL

- Finalização do material de 
acordo com o formato de 
veiculação. Considerar sempre 
o meio de distribuição e suas 
respectivas compressões.

 

RENDERIZAÇÃO

- Ajustes dos níveis, aplicação de 
filtros, limpeza de ruídos, 
equalização das trilhas e 
design de efeitos sonoros de 
acordo com a proposta sonora 
final pretendida. 

TRATAMENTO
DE SOM

- Material pronto para 
veiculação disponibilizado na 
subpasta EXPORT de cada 
pauta, nas suas diferentes 
extensões (H264, AVI, MOV, 
etc) se necessárias.

ENTREGA

- Conferência do material 
veiculado para avaliação final.

 

CHECAGEM

ESTRUTURAÇÃO
DE WORKFLOW

PÓS-PRODUÇÃO

EDIÇÃO/
SINCRONIZAÇÃO

VFX/
TITLING

- Processo de correção de cor e 
coloração/grading do material 
de acordo com a proposta 
visual final pretendida.

 

COLORIZAÇÃO



- Todos os materiais produzidos pela 
TV Campus (e exportados em MP4) 
devem ser postados no canal do 
YouTube e na plataforma Farol, 
repositório oficial de áudios e 
vídeos da UFSM. É por meio do 
Farol que os vídeos da TV são 
exibidos no portal da Universidade 
e demais sites da Instituição. 

- O YouTube é mais uma ferramenta 
de disseminação dos conteúdos da 
emissora, com potencial de alcance 
para novos públicos e locais - mais 
distantes fisicamente.

- Isto inclui as chamadas das 
co-produções (Rede IFES e Cine 
Nacional), mas não as chamadas 
dos programas, que vão apenas 
para Facebook e Instagram.

youtube.com/tvcampusufsm

farol.ufsm.br/ facebook.com/tvcampus/ instagram.com/tvcampusufsm

FAROL E 
YOUTUBE

- O Facebook é a mídia social   
    usada para divulgar estreias na
    programação da TV Campus, 
    disseminar produções curtas 
    (até 8 minutos, no máximo), 
    fazer interlocução com 
    produções em vídeo de outros 
    setores da UFSM (publicação 
    cruzada) e remeter a outras
    mídias sociais da emissora 
    (YouTube principalmente) para
    gerar acesso e inscrição. 

- Eventualmente, pode-se usar a
   ferramenta para transmitir lives 
   de eventos relacionados à UFSM
   de relevância e interesse da 
   comunidade local. Materiais 
   curtos (os conteúdos do TVC, os 
   VTs/vinhetas e as chamadas de 
   programas) podem ser postados
   como vídeo, mas os programas
   mais longos (MiniDoc, Conexões,
   etc) são apenas divulgados a

- A ideia do Instagram é divulgar 
as nossas produções, ou seja, a 
princípio não desenvolvemos 
material em vídeo específico 
para a ferramenta (IGTV). 
Tendo ciência da demanda por 
apelo estético dos posts, 
registramos bastidores dos 
trabalhos (principalmente nos 
stories), fazemos chamadas 
em imagens e vídeos para 
estreia de programas e 
usamos recursos como #tbt 
para retomar imagens antigas 
da TV, programas antigos 
legais que estão no YouTube, 
incentivando o acesso. 

- É interessante usar imagens 
também nas chamadas de 
programas, para além de 
vídeo, empregando template 
padrão com cor distinta para 
cada formato

- Nosso público principal em 
todas as mídias citadas é a 
comunidade acadêmica e a 
população de Santa Maria e 
região externa à Universidade. 
Egressos também são 
ativados nas publicações. 
Principalmente no YouTube, é 
interessante que pessoas 
distantes fisicamente da UFSM 
e interessadas nos temas de 
nossas entrevistas sejam 
atraídas pelo conteúdo.

- Para cada rede social pensar

   Por que estamos?

   Qual objetivo?

   Qual o público?

   Tipo de conteúdo?

    

FACEBOOK INSTAGRAM

MÍDIAS SOCIAIS

POSICIONAMENTO
NAS MÍDIAS



    .AVI

-  Formato de exportação de 
mídia direcionado a 
programação (DIGI).

    .H264

-  Foromato de exportação de 
mídia direcionado a Web, 
sendo Youtube, Facebook e 
Farol.

 01. Após finalizar seu projeto no Premiere, acesse a 
aba FILE no canto superior esquerdo.

    Após a finalização da edição, o arquivo de mídia 
deverá ser exportado para os padrões 
apresentados anteriormente (H264 e AVI), cada 
formato possuí suas funcionalidades, fique atento 
a demanda da equipe. Todas as etapas do processo 
serão apresentados nas próximas páginas visando 
otimizar e facilitar o trabalho do editor.

FORMATOS

PRESETS DE EXPORTAÇÃO

ETAPAS PARA EXPORTAÇÃO REPRESENTAÇÃO

Passo 01.



PRESETS DE EXPORTAÇÃO

REPRESENTAÇÃOETAPAS

Passo 02.

    DICA: 

    Utilizando o atalho CTRL + M fará com que o 
programa abra automaticamente a aba de 
Exportações.

02. Selecione a opção EXPORT - MEDIA e logo após 
outra aba irá abrir com as opções de exportação.



PRESETS DE EXPORTAÇÃO

REPRESENTAÇÃO

Passo 03.

ETAPAS

03. Para o formato direcionado a programação 
(DIGI) selecione a opção .AVI e verifique se na aba 
PRESET a opção selecionada é NTSC DV. 

Fique atento a aba EXPORT SETTINGS, onde será 
definido o tipo de arquivo exportado (FORMAT) e 
sua respectiva resolução (PRESET). 

A

A. B.

B



PRESETS DE EXPORTAÇÃO

Passo 04.

A.

B.

04. Ao finalizar as configurações desejadas, clique 
em EXPORT, na parte inferior da janela.

   Para o formato direcionado a WEB, selecione a 
opção .H264 e na aba PRESET, a opção Match 
Source - High Bitrate.

ETAPAS FINALIZAÇÃO

Passo 03.


