
GUIA DE BOAS PRÁTICAS EM ATIVIDADES ON-LINE
SNCT 2021 NA FIOCRUZ

O Guia de Boas Práticas em Atividades On-line foi desenvolvido a partir da Oficina de

Linguagem Criativa — atividade preparatória da SNCT 2021. Clique aqui para acompanhar a

gravação do encontro; e aqui para acessar a apresentação de slides.

DICAS TÉCNICAS PARA:

1) TÍTULO/DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

❖ Definir as palavras-chave que mais dialogam com a atividade.

❖ Se for uma atividade gravada, colocar palavras-chave no nome do arquivo para

subir no YouTube. Exemplo: "Dúvidas sobre vacina Astrazeneca.mp4".

❖ Colocar as palavras-chave no título da atividade. As mais importantes devem estar

sempre à esquerda.

❖ Fazer títulos curtos, objetivos e claros (55 caracteres no máximo). Isso pode

ajudar o público a encontrar sua atividade no futuro! Que tal construir seu título com

uma pergunta?

❖ A descrição do vídeo no YouTube deve explicar fielmente o que a sua atividade irá

trazer para o público. A recomendação, segundo o gerenciador de redes sociais

MLabs, é:

➢ "faça uma descrição atrativa e detalhada do conteúdo com pelo menos 250

palavras;

➢ insira o link para seu site ou blog no primeiro parágrafo, pois isso pode ajudar

aumentar a taxa de cliques para as páginas;

➢ coloque as palavras-chave nas primeiras 25 palavras;

➢ escreva uma chamada para ação (CTA), indicando o que você espera do

usuário: compartilhar ou comentar no vídeo, por exemplo”.

2) GRAVAÇÃO DE VÍDEOS

❖ Testar Luz/iluminação dando preferência à iluminação natural.

❖ Garantir um ambiente silencioso. Se for impossível, pensar em enxertos com

narração de voz em off.

https://youtu.be/LEbakJRd76Y
https://docs.google.com/presentation/d/1ANLTpvNAMx3CTcs9sHSbLlD18FGA6HzVBjT9SGT4Bv8/edit?usp=sharing
https://www.mlabs.com.br/blog/seo-para-youtube/
https://www.mlabs.com.br/blog/seo-para-youtube/


❖ Cuidar do foco da câmera, bloqueando o foco automático.

❖ Olhar para a câmera durante a gravação. O olhar pode variar ao longo do vídeo,

com interações com outras pessoas que estejam em cena.

❖ Garantir a boa captação de som, testando o microfone do celular.

❖ Provar o enquadramento com pequenos vídeos de teste.

❖ Não colocar informações relevantes no canto inferior direito por conta da janela de
libras.

❖ Fazer uma narração mais pausada pensando na inserção da audiodescrição.

❖ Estar atento aos direitos autorais (música, imagem, vídeos) do seu vídeo.

❖ Gravar vídeos deitados para as atividades da SNCT. Se quiser fazer vídeos para

divulgar a atividade nas suas redes sociais, gravar em pé.

2) TRANSMISSÕES AO VIVO

❖ Se tiver um cabo de rede, utilizar para garantir melhor conexão.

❖ Preparar a iluminação artificial do ambiente prevendo qualquer possível mudança

de luminosidade natural.

❖ Entrar na sala da transmissão no horário marcado pela produção, ou seja, 1h antes.

Esse tempo é importante para:

➢ Testar conexão, iluminação, microfone

➢ Se familiarizar com a plataforma

➢ Receber uma série de orientações (dinâmica de comunicação com suporte

técnico, protocolo para invasão hacker).

❖ Testar o compartilhamento de slides previamente. Importante: não compartilhar a

tela, mas sim o arquivo.

❖ Testar o compartilhamento de vídeo. Importante: liberar o som do computador;

estar atento para a lei de direitos autorais.

❖ Quando estiver falando, sempre olhar para a câmera e não para a tela.

❖ Quando não estiver falando, desligar o microfone.

❖ Colocar o celular no silencioso.

❖ Caso não tenha fone de ouvido, desligar o barulho de notificação do WhatsApp e

do e-mail do computador.

❖ Se abrir a página do YouTube para acompanhar a transmissão por lá também,

deixar o vídeo mudo.



❖ Se morar sozinho: pedir na portaria para não interfonar ou tirar o interfone do
gancho; e, se tiver telefone fixo, tirar do gancho. Se morar com alguém: combinar

com a pessoa de atender rapidamente telefone, interfone e porta se necessário.

❖ Caso não consiga desligar ou evitar nenhum desses ruídos externos mencionados,

agir normalmente e desligá-los se surgirem.

❖ Naturalizar interrupções de filhos, familiares ou qualquer intercorrência. Estamos

em casa!

REFERÊNCIAS

❖ Como utilizar a técnica SEO (Search Engine Optimization) para criar títulos no
YouTube? https://www.mlabs.com.br/blog/seo-para-youtube/

❖ Tags para YouTube: como usá-las?
https://www.mlabs.com.br/blog/tags-para-youtube/

❖ Google Trends: trends.google.com.br

❖ Programas e aplicativos para edição: Vloguit, CapCut, Kinemaster (versão gratuita

com marca d´água)

QUESTIONAMENTOS E DÚVIDAS?

Envie um e-mail para snct.2021@fiocruz.br

https://www.mlabs.com.br/blog/seo-para-youtube/
https://www.mlabs.com.br/blog/tags-para-youtube/

