
GRAVAÇÃO DE
PALESTRA
ONLINE

O guia prático e descomplicado para a gravação da sua palestra online



CAPTURA DE TELA: Nesta modalidade de gravação você irá
realizar a captura de tela do seu PC, onde será gravado apenas
a sua apresentação em SLIDE
 
CAPTURA DE TELA + VÍDEO: Neste formato, além de capturar
a sua apresentação em slide, é exibido no canto inferior direito
seu vídeo no formato de miniatura, assim você pode interagir
durante a sua palestra
 
VÍDEO: Neste modelo somente é gravado o seu vídeo, podendo
ser feito até do seu smartphone ou webcam do seu PC

TIPOS DE PALESTRAS



TIPOS DE PALESTRAS

CAPTURA DE TELA CAPTURA DE TELA + VÍDEO

VÍDEO



A seguir você verá as 6 etapas para gravar e enviar
a sua palestra para o evento. Você também pode
acessar este tutorial em vídeo no link abaixo:

TUTORIAL DE GRAVAÇÃO

https://tutorial.congresse.me/

https://tutorial.congresse.me/


6 ETAPAS PARA A
GRAVAÇÃO DA SUA
PALESTRA

Criação da conta e download do ZOOM no seu PC
ETAPA 01

Configurações principais para a gravação
ETAPA 02

Gravação e teste no ZOOM
ETAPA 03

Possíveis problemas durante a gravação da sua palestra
ETAPA 04

Salvando a sua palestra
ETAPA 05

Enviando a sua palestra para a organização
ETAPA 06



ETAPA 01
CRIAÇÃO DA CONTA E DOWNLOADO DO ZOOM NO SEU PC

https://zoom.us/download

https://zoom.us/signup

https://zoom.us/signup
https://zoom.us/download
https://zoom.us/download
https://zoom.us/signup


ETAPA 02
CONFIGURAÇÕES PRINCIPAIS PARA A GRAVAÇÃO

Marque todas as
opções em vermelho
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ETAPA 03
GRAVAÇÃO E TESTE NO ZOOM

Áudio e vídeo Captura de tela Gravação Captura de tela

Escolha essa opção



ETAPA 03
GRAVAÇÃO E TESTE NO ZOOM

opção para gravar

Para começar
a gravar clique
nessa opção

Posicione o
seu vídeo no
canto inferior

Coloque a sua
apresentação de
Slide

OBS: Faça testes de gravação para verificar o áudio e vídeo

MEU NOME

MINHA

APRESENTAÇÃO



ETAPA 04
POSSÍVEIS PROBLEMAS DURANTE A GRAVAÇÃO DA SUA PALESTRA

Caso o seu vídeo não funcione, utilize o seu celular apoiado ao seu PC.
 
Caso o seu áudio não funcione, utilize o gravador do seu smartphone
(basta baixar algum app de gravação)

OBS: Coloque em modo avião o seu celular durante a gravação em áudio ou
vídeo, pois qualquer chamada irá cortar a gravação e você pode perder o
arquivo

Utilize fone de ouvidos com
microfone para a gravação.
Faça sempre teste antes!



ETAPA 05
SALVANDO A MINHA PALESTRA

Clique aqui
primeiro

Depois clique
neste botão Azul

Aguarde a palestra
converter em 100%
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SALVANDO A MINHA PALESTRA

Arquivo da sua
palestra

Backup de
conversão da sua
palestra

OBS: Caso ocorra algum problema na conversão da sua palestra mostrada na
página anterior o arquivo double_click_to_convert realizará a conversão
novamente, evitando que você perca a sua palestra

ETAPA 05



SALVANDO A MINHA PALESTRA

As gravações realizada no
ZOOM ficam dentro da pasta

Documentos do seu PC

A pasta está com
o nome de Zoom

ETAPA 05



ENVIANDO A MINHA PALESTRA

Colocar em uma pasta do drive com o
nome do EVENTO_SEUNOME e

carregar os arquivos Zoom_ e
doble_click

ETAPA 06

Google Drive

Compartilhe a pasta  com nosso email
palestrante@congresseme.com e depois

clique em enviar

Clique na setinha e em seguida em compartilhar
para abrir a caixa de compartilhamento

1 2



ENVIANDO A MINHA PALESTRA
Colocar em uma pasta do drive com o nome do

EVENTO_SEUNOME e carregar os arquivos Zoom_ e
doble_click

ETAPA 06

We Transfer

Nosso email:
palestrante@congresseme.com
Seu email
Mensagem: NOME DO EVENTO +
SEU NOME

Clique no botão +
em azul para
carregar os
arquivos da sua
palestra

Aguardar o carregamento de
100% dos arquivos sem
fechar essa página

1 2
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SUGESTÃO PARA GRAVAÇÃO

ÁUDIO

Escolha um local tranquilo e em
horário com pouco movimento

para garantir uma ótima
qualidade de áudio. Utilize se
possível um fone de ouvidos

com microfone.

APRESENTAÇÃO

Prefira apresentações de
SLIDE mais limpas, isto é,
com pouco texto. Utilize

imagens, tabelas e gráficos
pra ilustrar a sua fala.

VÍDEO

Procure um local bem
iluminado. A luz do dia é

uma excelente alternativa.
Caso necessário, utilize um
abajur focado em seu rosto.



SUGESTÃO PARA GRAVAÇÃO

CONTEÚDO
COMPLEMENTAR

Caso queira mostrar algum VÍDEO na sua
palestra, encaminhe-o separadamente e

sinalize na sua fala o momento que o
vídeo deverá ser acrescentado. Assim ele
será incorporado no momento da edição,
garantindo a qualidade de áudio e vídeo.

CONTEÚDO

Prepare um conteúdo
prático para sua palestra,
para que o congressista
possa aplicar o que foi
apresentado por você

TEMPO

Utilize o tempo de 30 a 45
minutos para gravação da

sua palestra, caso o seu
assunto seja mais

complexo pode se estender
a 60 minutos.



DÚVIDAS?

Enquanto realiza todas as configurações volte a
este material para lhe guiar

VEJA E REVEJA ESSE MATERIAL

palestrante@congresseme.com
ENVIE SUA PALESTRA PARA

palestrante@congresseme.com
DÚVIDAS TÉCNICAS APÓS SEGUIR O TUTORIAL


