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6ª EDIÇÃO DO PROGRAMA RENOVAÇÃO 

SUGESTÕES PARA O VÍDEO 

Orientações Gerais  

 

Para participar do Programa RenovAção 2020, a organização social deverá 

enviar um vídeo de no máximo 2 minutos para cada projeto inscrito. Este material é 

obrigatório e fará parte de todo o processo seletivo.  

 

A pergunta principal que deverá ser respondida no vídeo é:  

 

Qual é o objetivo do projeto inscrito e o impacto esperado? 

 

Este vídeo será utilizado na avaliação da banca, e precisa ser bastante claro e 

objetivo. Caso você responda esta pergunta em menos de 2 minutos, poderá também 

apresentar a missão da organização e falar sobre os trabalhos que são realizados.  

Trate com carinho deste processo e pense no que o espectador precisa saber e 

que pode ser um diferencial para a escolha do seu projeto. 

A seguir, sugerimos algumas dicas para a produção deste material. Verifique 

também o outro arquivo disponibilizado no site do edital, que contém dicas gerais que 

o Cyrela LAB produziu para você fazer um bom vídeo. Basta acessar o arquivo 

disponível ao lado de onde você acessou este. 

 

 

Dicas: 

 

 Antes de gravar o vídeo, escreva um roteiro com o que você vai falar que 

permita que o vídeo tenha no máximo 2 minutos.  
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 A ideia neste vídeo é que o espectador sinta que o comunicador está falando 

diretamente com ele. Então é importante gravar de frente para a câmera e 

olhar para a tela. 

 Grave o vídeo com o celular ou câmera deitada (modo paisagem) e não em pé 

(modo retrato). 

 Use frases curtas e passe as ideias de forma sucinta. Evite exemplos que puxam 

outros exemplos, ficando uma sentença grande demais, que a pessoa se perde 

no que estava falando. 

Por exemplo: “Um dia eu fui fazer determinado processo, porque aqui na 

organização sentimos a necessidade, porque tinha um funcionário que...”.  

 Tenha cuidados com elementos reflexivos ou que façam barulhos, como relógio 

de pulso batendo na mesa ou óculos de grau que possa refletir e mostrar a 

câmera. 

 Fique atento ao fundo que será gravado o vídeo. Escolha os elementos do 

cenário onde for gravar para criar identidade com o trabalho da organização 

e/ou projeto proposto.  

 As roupas devem ser sóbrias, evitando branco, preto, xadrez ou estampas 

muito miúdas, que dão um efeito na câmera de movimento. Tons de bege, 

cinza ou pastéis dialogam melhor. 

 Se preferir, é possível baixar um aplicativo de teleprompter, que permite 

preparar um texto previamente e ler na tela de um celular, adequando a 

velocidade para o tom de fala do comunicador. Por exemplo, tem o Elegant 

Teleprompter (app gratuito). 

 

 

Boa sorte! 


