Orientações para a elaboração de videoaulas
A DIRED possui estúdio próprio para gravação de videoaulas de diversos tipos,
podendo estas ter como finalidade a apresentação da disciplina e das atividades que serão
desenvolvidas, seus objetivos e/ou tratar de algum conteúdo específico, sendo esta última a
mais recomendada podendo-se optar por gravar uma aula para cada semana letiva. Elas
devem ser preparadas com antecedência, se necessário com a ajuda da equipe de Designer
Educacional (DE) da DIRED. Para cada videoaula o professor deve pensar em um roteiro (início,
meio e fim). No roteiro também poderá ser indicada a edição e inclusão de efeitos diversos
para sua finalização. Nesse roteiro devem estar previstos quais recursos serão utilizados
(vídeos, imagens ou textos), tomando sempre o cuidado de fazer uso de vídeos e imagens
gratuitos por questões de direitos autorais (cuidado: nem tudo o que está no Youtube pode ser
utilizado). Ainda, a critério do professor poderá ser usada uma apresentação de slides com os
tópicos que serão abordados para dar direcionamento à videoaula. Está disponível um modelo
de apresentação elaborado da equipe de DE da DIRED. Normalmente são feitas videoaulas em
três estilos:
• Somente fala do professor, sem uso de apresentação de slides ou outro recurso;
• Professor interagindo com uma apresentação de slides utilizando uma TV como se esta fosse
um tablet;
• Professor utilizando uma bancada para como apoio a um notebook realizando a passagem
dos slides.
O ideal é que a videoaula fique o mais curta possível devendo não ultrapassar a
duração máxima de 30 minutos, depois de finalizada e editada, podendo-se optar por diversas
videoaulas curtas divididas por tópicos.
São características das videoaulas:
• iniciar com uma saudação atemporal, sem mencionar bom dia ou boa tarde, fazendo
uma breve apresentação pessoal;
• contextualizar a disciplina no curso;
• justificar a importância do tema abordado;

• delinear os objetivos da disciplina;
• apresentar o conteúdo que será abordado;
• direcionar os cursistas para os estudos;
• acolhimento aos cursistas;
• Saudações finais.
O estúdio da DIRED localiza-se no Núcleo de Educação Continuada – NEC/DADE que
fica ano campus histórico (em frente a escolinha NEDI/UFLA), telefone 3829-1827, tendo o
horário de funcionamento do às segundas, segunda à sextas das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Observações importantes:
• O agendamento para a gravação de videoaulas é sempre feito por um designer
educacional da equipe da DIRED conforme disponibilidade do professor e do estúdio;
• Como são utilizados fundos virtuais numa técnica chamada de Croma key, não deve
ser utilizada roupas verde na gravação.
• O estúdio possui um equipamento chamado de teleprompter que utilizado quando
houver a necessidade da leitura do roteiro da aula (para mais informações consultar o designer
educacional).

