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As instruções aqui contidas se referem aos vídeos de apresentação dos trabalhos 

científicos (artigos) selecionados pela Comissão Científica do II SEMINÁRIO DE 

SEGURANÇA E DEFESA CIBERNÉTICA: Desafios da Defesa Cibernética na 

Projeção Espacial Brasileira, organizado pela Universidade da Força Aérea (UNIFA).  

Tendo em vista as novas tecnologias e a transformação que o ambiente acadêmico 

vem vivenciando, além de ser uma tendência no nosso dia a dia, tornou-se usual que o 

pesquisador se depare com uma etapa de elaboração de um vídeo de apresentação profissional 

e/ou acadêmica. Em situações como esta, tenha em mente que você está sendo observado e 

que as outras pessoas vão analisar sua imagem e também o conteúdo da sua apresentação.  

Neste sentido, algumas recomendações podem apoiar suas atividades na construção 

desta etapa. Lembre-se que se trata de mais uma oportunidade de apresentar sua pesquisa e 

divulgar seu trabalho. Assim, as recomendações a seguir visam contribuir para que sua 

apresentação seja bem-sucedida.   

Realizar uma boa apresentação exige preparação, e o momento da criação é a fase 

mais delicada de todo esse processo; é quando você precisa refletir acerca do conteúdo que irá 

expor e os objetivos pretendidos. Seu bom desempenho diante da plateia depende da 

preparação. Além da criatividade, você poderá valer-se de métodos simples para cumprir esta 

etapa. 

Lembre-se que, a partir de um bom roteiro, é possível criar uma comunicação que 

faça sentido! 

Conforme dispõe o EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

CIENTÍFICOS, em seu item 5.2, que trata da apresentação do trabalho,  

“Devido à especificidade da modalidade do evento (online), as apresentações dos 

trabalhos SELECIONADOS deverão ser:  

• gravadas em vídeo de 08 (oito) a 10 (dez) minutos de duração, pelo(s) próprio(s) 

autor(es), conforme roteiro disponível no site do evento; e 

• disponibilizadas em link do YouTube.”  
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1 QUANTO AO ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO 

a) título do trabalho;  

b) nome completo do(s) autor(es) e respectivas filiações profissionais e/ou 

acadêmicas; 

c) objetivos; 

d) metodologia;  

e) desenvolvimento; 

f) resultados (opcional) 

f) conclusões/recomendações/considerações finais; e 

g) referências.  

2 QUANTO AO CONTEÚDO DA APRESENTAÇÃO 

2.1 Poderá ser realizada, adicionalmente, uma apresentação em slides, que é também um meio 

facultativo à apresentação. Utilizar como base o modelo de apresentação disponível no site, 

que deverá conter no mínimo 8 (oito) slides.  

2.1.1 Fonte: Verdana na cor preta; se necessitar realçar algum termo, utilizar negrito, e para 

palavras de outra língua, o itálico; tamanho para os títulos 26 e para o texto 16. 

2.1.2 No primeiro slide, devem aparecer o título do trabalho e o nome completo do(s) 

autor(es), com as respectivas filiações profissionais e/ou acadêmicas; posicionar o autor 

principal primeiro, alinhado à esquerda, com espaço interlinear 1,0.  

2.1.2 O segundo slide, deve conter o Sumário.  

2.1.3 O terceiro slide, deve apresentar o(s) objetivo(s) do trabalho, que deverá definir 

claramente o problema estudado, justificando sua importância e as lacunas do conhecimento a 

serem preenchidas.  

2.1.4 Em seguida, o próximo slide deverá descrever a metodologia adotada no trabalho. Se 

houver pesquisa de campo, deverão ser abordados: tipo ou delineamento do estudo; local ou 

situação em que ocorreu a coleta de dados; período; população; critérios de seleção; definição 

da amostra, se for o caso, ou participantes; variáveis do estudo; instrumentos utilizados para a 

coleta das informações; coleta de dados; tratamento e análise dos dados. 

2.1.4 O quinto slide deverá conter o detalhamento ou desenvolvimento da análise (com 

subtítulos associados ao detalhamento do tema eleito).  

2.1.6 O slide de resultados obtidos ou esperados (opcional) deverá descrever os resultados 

obtidos, dar ênfase aos aspectos considerados relevantes do estudo, discutir as concordâncias 

e divergências com outras pesquisas científicas atualizadas, publicadas em periódicos ou 

livros nacionais e internacionais.  

2.1.7 O slide de conclusões/recomendações/considerações finais responderá aos objetivos do 

estudo, de forma clara, direta e objetiva. 

2.1.8 O último slide, das referências, deverá apresentar exclusivamente as principais fontes 

citadas na obra, limitadas a 04 (quatro).  
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3 QUANTO AO VÍDEO 

3.1 O(s) autor(es), para atingir uma comunicação efetiva, deve(m) atentar para a boa 

coordenação entre respiração e fala; consciência do efeito das pausas para a melhor 

compreensão do ouvinte; qualidade vocal estável e agradável; articulação precisa dos sons; 

correto uso das ênfases; ritmo e velocidade variáveis e adequados ao discurso e ao ouvinte, e 

evitar maneirismos (né, tá, ok, etc.) e cacoetes. 

3.2 Se não tiver um microfone portátil para capturar áudio (headset), lembrar sempre da boa 

acústica no ambiente interno.  

3.3 Para a gravação do vídeo, a câmera utilizada pode ser a integrada no próprio 

notebook/desktop, celular ou tablet. 

3.4 Certifique-se de que a câmera esteja na posição horizontal, evitando que a imagem fique 

com faixas pretas nas laterais. 

3.5 Quanto ao enquadramento, evite olhar para a tela e sim para a lente da câmera, gerando 

mais conexão com o público; o enquadramento correto é manter a câmera com a lente à altura 

dos olhos. 

3.6 Cômodos internos, caso estejam ao fundo do vídeo (background), necessitam de prévia 

organização dos elementos que aparecerão no vídeo.  

3.7 Evitar lugares onde haja ruídos da rua, carros, pessoas conversando, música e ecos. 

3.8 Não fique posicionado contra a luz e procure um ambiente bem iluminado. 

3.9 Quanto à vestimenta, mesmo estando em casa, opte por usar as roupas que você usaria em 

um evento presencial; adeque sua vestimenta ao estilo da palestra e público.  

3.10 Quanto às expressões corporais, evite gesticulações exageradas. 

3.11 Em relação ao vídeo, sugere-se que, caso o tamanho não exceda o limite de capacidade 

do seu e-mail, poderá ser encaminhado diretamente para o e-mail: 

seminario.unifa@fab.mil.br.  

 

 

Comissão Científica Avaliadora  
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