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Introdução

Diante do atual cenário de pandemia, em que o contato presencial tor-
nou-se uma ameaça à vida, se faz premente lançar mão do traba-
lho remoto, pressupondo assim, a necessidade de desenvolver  habi-
lidades para exercer a docência por meios digitais, sem perder de vista a 
qualidade da educação a ser ofertada nesta configuração de ensino. 
Tal situação induz um aprendizado complementar acerca do uso das ferra-
mentas midiáticas para viabilizar o processo de ensino/aprendizagem. Com o 
propósito de promover uma formação que garanta a identidade institucional 
da Diretoria de Gestão de Educação a Distância (DEAD) da Universidade do 
Estado de Mato Grosso, a equipe de Tecnologia da Informação organizou esta 
cartilha que traz uma sucinta abordagem no uso do software OBS Studio. 
É importante ressaltar que a funcionalidade do referido software de-
pende de um computador que disponha de webcam e Headset, 
sendo webcam e microfone embutido, em se tratando de notebook.



OBS Studio 

O Open Broadcaster Software(OBS) é uma ferramenta para gravação de vídeo        
e de streaming. Este programa  está  disponível  gratuitamente  em  3 platafor-
mas: Windows, MacOS e Linux. O referido software é a ferramenta que a DEAD/ 
UNEMAT indica para  as  gravações  feitas  pelos  docentes,  utilizando  um  
cenário padronizado que mantenha a qualidade técnica no seu produto final.
 

Site do software

https://obsproject.com/pt-br
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TUTORIAIS PARA O OBS

1. Conhendo a Interface/Layout.

Gravar em formato de tela com 
a proporção 1920 x 1080. 

Usar o slide padrão.

Salvar os arquivos em formato 
mp4.

Usar cenário proposto. 

Configurações
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2. Modificar as configurações.

3. Inserir slide.

4. Habilitar a webcam.

5. Habilitar o microfone.

6. Erros frequentes.

Canal DEAD/UNEMAT

https://www.youtube.com/watch?v=ll-Bc0cOeb8
https://www.youtube.com/watch?v=zgK_h28Ue3w
https://www.youtube.com/watch?v=0tTV_TQ-370
https://www.youtube.com/watch?v=uNjfB7l3tjk
https://www.youtube.com/watch?v=h8ELzIxD3Ac
https://www.youtube.com/watch?v=_YdetAb4R0g
https://www.youtube.com/channel/UCPXR0hVljbVQ80A0tPTnD4g


Cenário 

Slide Padrão

Headset

Webcam

Cenário Pronto

A TI criou um slide padronizado para 
as gravações usando o programa OBS 
Studio. Portanto, é obrigatório o seu uso 
durante a etapa de gravação. Observe 
que na imagem acima, à esquerda, 
existe um delimitador de espaço para a 
captura do vídeo.

O equipamento de áudio é fundamen-
tal durante a gravação e fazer o uso do 
Headset ajuda nessa etapa. Não es-
queça de habilitar no programa OBS 
Studio o seu microfone para a captura 
de sua voz.

A câmera de vídeo é essencial para 
a criação do cenário e o Slide Padrão 
possui um espaço reservado para a 
imagem do interlocutor no decorrer da 
gravação.

Após seguir todas as orientações 
propostas, vejamos na imagem acima, 
como deve ficar o cenário depois de ha-
bilitar seu Headset, webcam e inserido 
o slide padrão. Ao concluir o cenário, 
a gravação de sua vídeoaula pode ser 
iniciada.



Dicas

Ambiente
Busque gravar em ambientes claros que tenham ilumi-
nação adequada. Evite poluição sonora como: músicas, 
ruídos ou qualquer outro som que atrapalhe a gravação.

Tutoriais
A página da DEAD possui tutoriais para orientar o pro-
cesso de gravação da vídeoaula. Esses tutoriais irão fa-
cilitar a execução das fases de gravação.

Vestuário
Mesmo realizando sua gravação no ambiente remoto, 
é importante apresentar-se com roupas profissionais a-
dequadas para este formato de gravação.

Praticar
Praticar é o passo mais importante para produzir uma 
vídeoaula de qualidade. Após criar o seu cenário para a 
gravação, utilize o exercício de praticar e veja o seu pró- 
prio desempenho.

Bom trabalho!!!

https://dead.unemat.br/portal/Dead/Documentos/
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