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OFÍCIO CIRCULAR Nº 34/2021/GABINETE/PROGRAD/UFES  
    

Vitória, 14 de setembro de 2021. 
 
Às/aos Diretoras/es 
Às/aos Coordenadoras(es) dos Cursos de Graduação 
 
 
 
Assunto: orientações para a produção dos vídeos para a Mostra de Profissões 2021. 

  
 

Prezadas/os diretoras/es e coordenadoras/es, 

cumprimentando-as/os cordialmente, encaminhamos as orientações para a produção 

dos vídeos para a Mostra de Profissões 2021, conforme informado no Ofício Circular n° 

24/2021/GABINETE/PROGRAD/UFES, de 11 de agosto de 2021. 

Instruções para as gravações dos vídeos: 

Gravação: 

Para a gravação dos vídeos realizadas pelos celulares, filmadoras, tablets, etc. utilizar 

resolução HD (720p) e taxa de quadros de 30 FPS (frames por segundo), enquanto nas 

gravações feitas do monitor por programas, normalmente a resolução utilizada como base é a 

do próprio monitor e a mudança desse parâmetro, assim como a taxa de quadros, depende do 

mesmo escolhido para a tarefa, caso tenha essas opções os parâmetros são os já citados. 

Edição: 

Na hora da renderização do vídeo alguns programas dispõem de uma ferramenta para 

redução na qualidade do mesmo e caso utilize alguns desses é interessante manter a 

qualidade entre 60% e 70% da original tendo um vídeo com tamanho reduzido e qualidade 

boa para avaliação. Ainda na etapa de renderização, o formato que o arquivo final deve estar 

é o mp4 e só será permitido o envio dos vídeos na plataforma do evento nesse formato. Caso 

o vídeo tenha legenda, ela deve estar embutida e não em arquivo separado. 

 

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIA MARIA MENDES GONTIJO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/266780?tipoArquivo=O
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Pós-Processamento: 

Caso o programa de edição não tenha a opção de renderizar em mp4 um outro programa ou 

plataforma online pode ser necessário para realizar a mudança de formato e normalmente 

uma rápida pesquisa na internet como “Conversor de vídeo para mp4” já trará a solução 

desejada. Na plataforma, será aceito apenas vídeos em mp4 com tamanho máximo de 250 

MB. 

Prazo para o envio dos vídeos: até 29 de outubro de 2021. 

Sugestão de roteiro para os cursos: pelo menos um vídeo, por curso, contemplará o roteiro 
descrito a seguir: 

1. Qual é o curso? [Características gerais sobre o curso] 
2. Quanto tempo o curso existe? 
3. Em que Centro e local está localizado? 
4. Qual é o perfil Profissional que é formado nesse curso? 
5. Outras Informações básicas  
6. Tempo: 2 min.  

 

Observações importantes: 

O nome do arquivo que será enviado não é relevante, visto que serão todos 

renomeados pelo servidor. 

Essas orientações foram fornecidas pela empresa contratada para organização do site 

da Semana do Conhecimento que integrará os vídeos da Mostra de Profissões 2021. 

Em breve, informaremos o endereço para envio dos vídeos. 

 

Atenciosamente, 

Profa. Dra. Cláudia Maria Mendes Gontijo 
Pró-Reitora de Graduação - Ufes 
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