PRODUÇÃO DE
VIDEOAULAS
Módulo 1: Recursos Audiovisuais
Princípios básicos na concepção de conteúdos e-learning
Modelo actions de seleção de tecnologias e mídias
Integração de tecnologias e mídias para ead
O uso de vídeoaulas, podcasts e slides narrados como objetos de aprendizagem
Módulo 2: VÍdeoAula
Definindo o público-alvo
Conhecendo o canal de disseminação da vídeoaula
A linguagem televisiva frente à educação telemidiática
Roteirização de vídeoaula
Recursos de apoio: go animate, animoto, muvizu, powtoon, pixton, sparkol, wevideo,
Camtasia, Peek, OBS, GoAnimate, Screencast-O-Matic, Zoom, Replay 360,
GarageBand, Spreaker, SoundCloud, MP3 Cut, FreeSFX. Audacity além de recursos
multimidiáticos do smartphone
Aplicativos de transmissão de aulas ao vivo: wiziq, zoom.us
Atuação do profissional frente às câmeras
Módulo 3: Gravando VÍdeoAula Usando o Camtasia
Gravar a tela
Efeitos de cursor
Definir opções das ferramentas do camtasia
Selecione uma área de gravação
Gravar um vídeo
Adicionar legenda
Library
Callouts
Módulo 4: Gravando VídeoAula Usando Replay
Gravação
Edição
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Importando vídeos
Importando imagens
Posicionamento do vídeo
Editando áudio
Publicação para o formato mp4
Módulo 5: PowerPoint para Tutoriais Narrados
Powerpoint como uma ferramenta de aprendizagem
Temas e layouts
Objetos de texto
Formas
Importação de gráficos
Criação de animações
Transições de slides
Módulo 6: Produzindo Tutorial Narrado
Articulate studio ‘13
Acessando recursos do presenter no powerpoint
Incluindo narração
Adicionando personagens
Trabalhando com tipos de mídia especiais
Propriedades do slide
Edição de áudio
Módulo 7: Produção de PodCasts
Roteiro para podcast
Canal de disseminação do podcast
A escolha da ferramenta para gravação
Equipamentos
Edição do poscast (audacity, adobe audition, samplitude)
Abertura e encerramento do podcast e Efeitos
Módulo 8: Apresentação do Projeto
Apresentação da vídeoaulas produzida durante o percurso didático com orientações
técnicas
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SOBRE A EXPERIÊNCIA
DE APRENDIZAGEM
Informações Gerais
- Tutoria: É ativa e disponível via AVA, Skype, WhastApp e atendimento em tempo
real. O seu projeto contará com a análise personalizada do professor e a indicação de
correções, bem como indicação de material complementar e dicas de ferramentas.
- Orientação Técnica: Neste curso não é necessário conhecimento prévio do uso de
programas ou softwares educacionais.
- Carga Horária: Todo o acesso aos recursos, atividades, fóruns, apresentações, chat,
webinars, palestras, download de material didático digital entre outros constam nos
log's de acesso do aluno e são devidamente contabilizados como carga horária do
curso.

Metodologia
Todos os nossos cursos são desenhados para você obter o máximo de aproveitamento
possível. Você será convidado a trazer para a sala de aula um assunto da sua
preferência e usá-lo como referência para desenvolver as peças pedagógicas. Você
vai desenvolver um projeto de curso ou treinamento aplicando as técnicas aprendidas
durante o percurso didático e concluirá o curso com um projeto/portfólio em mãos.
Durante o curso você poderá escolher um software, um aplicativo ou plataforma
educacional da sua preferência para desenvolver o seu projeto de curso ou
treinamento. Trabalhamos com metodologias ativas e aprendizagem baseada em
projetos, ou seja, você aprende fazendo (com a mão na massa). Desta forma achamos
interessante você aproveitar essa oportunidade para desenvolver aquele projeto que
você quer ou precisa desenvolver.

Recursos Didáticos
- Vídeoaulas gravadas
- Apostilas digitais para download (durante o curso)
- Webconferências com horário pré-agendado, a gravação ficará disponível no AVA
- Fóruns interativos para entrega de atividades e networking
- Acesso a softwares, aplicativos e plataformas para desenvolver projetos
- Convite para eventos e palestras online com certificação gratuita
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