
ANEXO IX

EDITAL DE FOMENTO PARA GRUPOS  DOS CICLOS DA CULTURA

TRADICIONAL POPULAR DO CEARÁ

1 -  ORIENTAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO

I - Certifique-se que sua câmera está em local estabilizado. Se preciso, apoie em algum lugar,

mesmo se não tiver um tripé. Lembre de gravar o vídeo em formato HORIZONTAL;

II - Grave em local silencioso, sem ruído, faça a gravação e quem estiver em cena direcione a

voz para a câmera. Cuidado para não cobrir o microfone na hora da gravação. Se quiser, pode

usar microfone externo ou até fone com microfone;

III - Fale de forma clara, com volume adequado, atentando para a dicção, entonação e pausas;

IV - Checar o cenário atrás de você: se está tudo organizado, se o enquadramento está bom, se

tem algo a mais, ou a menos, que você queira mostrar ou esconder;

V - Observar na tela do celular/câmera a iluminação, buscar sempre ficar a favor, na frente da

fonte de luz e não contra (para não escurecer sua imagem);

VI - Verifique se há sombras projetadas, para evitá-las coloque outra fonte de luz na diagonal

da cena, ou reforce-a na frente de quem fala na cena;

VII - Faça um mini roteiro para lembrar do que falar o que desejar no tempo previsto do vídeo;

VIII - Teste antes de começar a gravar, para se familiarizar com o que deseja falar, se não tiver

familiaridade com vídeo. A dica de testar na frente do espelho pode ajudar;



IX - Observe se não está cortando a cabeça no enquadramento, se as pessoas que estão em

cena estão, minimamente, centralizadas;

X - A edição é uma etapa importante, é nela que você irá definir o que ficou bom e definir a

sequência de apresentação do seu vídeo. Edite usando aplicativos para computador ou celular,

se não conseguir fazê-lo, sozinho, busque ajuda;

XI - Grave na qualidade mínima de HD, 1280p x 720p. Se puder gravar na qualidade full hd,

1920p x 1080p é ainda melhor;

XII - O arquivo de vídeo não tem tamanho mínimo nem máximo (em MB megabytes, ou

Gigabytes). Lembre-se que colocar um vídeo muito pesado dificulta a entrega, e um arquivo

pequeno demais significa que não foi gravado nem será exibido com tanta qualidade. Salve ou

finalize a edição do seu arquivo na extensão .MP4; e

XIII - A duração do vídeo não tem tempo mínimo, nem máximo, leve o tempo necessário para

apresentar seu produto, mas seja sucinto, evite repetir o que você contou. Seja breve, o roteiro

ajuda nessas horas.

2 - ORIENTAÇÃO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS FINALIZADOS

Os proponentes SELECIONADOS enviarão, para o email produtosgtp@gmail.com os links dos

seus produtos finalizados. Poderão ser entregues das seguintes maneiras:

I - Vídeo em canal da Plataforma Youtube do proponente;
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II - Vídeo em canal da Plataforma Vimeo do proponente;

III - link de arquivo de vídeo, depositado em nuvem Google Drive- compartilhado com o email;e

IV - Se for uma live- ao vivo- em redes sociais, ou plataformas digitais que não guardam os

vídeos (instagram, twitch, periscope), é necessário além do link da live, enviar o arquivo

compartilhado via link do Google Drive com a gravação do vídeo (vide item 3).

Caso os vídeos sejam depositados nas plataformas Youtube e Vimeo deverão estar no modo

público, para que a Secretaria da Cultura do Ceará possa fazer o download dos vídeos. Após

receber o e-mail de confirmação da entrega finalizada, o proponente deverá manter o vídeo

em formato, não listado, pois o produto passará a ser veiculado pelos canais institucionais da

SECULT e/ou de seus equipamentos.

Para enviar o seu vídeo via Drive, certifique-se que você tem espaço de armazenamento

suficiente. Qual o tamanho do seu vídeo? Você tem esse espaço para fazer “upload” no Google

Drive? Se sim e optar por enviar o compartilhando o arquivo do seu Google Drive com a SECULT

proceda da seguinte maneira:

1. Acesse sua conta Google e vá ao aplicativo Google Drive. Clique em Novo



2. Clique em “upload de arquivo” e selecione o arquivo do seu vídeo no seu computador.

4. Quando clicar em Gerar Link, a tela de compartilhamento irá abrir. Para compartilhar com a

Secult, ou com outros usuários, modifique a autorização, clicando em “Restrito” e selecionando

“Qualquer pessoa com o link”



5. Após Quando selecionar “Qualquer pessoa com o Link”, mantenha o padrão do botão “leitor.

Depois, clique em “Copiar Link”. Pronto, o link estará disponível na área de transferência, você

pode colocá-lo diretamente no e-mail que está enviando a SECULT, ou copiá-lo em um

documento. GUARDE ESSE LINK. ELE É O CAMINHO QUE IRÁ LEVAR A SECULT AO SEU VÍDEO.

Pronto. Após subir o vídeo envie o Link para o e-mail produtosgtp@gmail.com indicando no

assunto do e-mail “Entrega de Produto Finalizado Nome do proponente”. Retornaremos

dizendo que está tudo certo.

Fabiano dos Santos
Secretário da Cultura
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