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6 DICAS PARA GRAVAR
SEU VÍDEO COM O CELULAR
PARA O CURSO DA UNIGOB
DE MANEIRA PROFISSIONAL



1 - GRAVE NA HORIZONTAL
Posicione sempre o celular na horizontal antes 
de iniciar a gravação e preferencialmente 
coloque o celular em um tripé de mesa para 
que imagem fique estável. 



Full HD significa 
Full Hight Definition, 

ou seja, 
Máxima Alta Definição.

2 - UTILIZE FULL HD

Gravar um vídeo com esse tipo de definição 
aumenta muito a qualidade da imagem do seu 
vídeo. E não precisa ser um iPhone para fazer isso, 
atualmente a maioria dos smartphones possuem 
essa opção.

OO que pode acontecer é que ela não esteja 
selecionada. Então antes de começar a gravar, 
verifique.

Caso aconteça do seu celular não possuir essa 
opção, então faça a sua gravação com a função HD 
ativada, que já será suficiente.



3 - ATENÇÃO NO ÁUDIO

Esta dica é muito importante fique atento!

Para que o vídeo seja gravado de maneira profissional 
é importante que você tenha tanto o vídeo quanto o 
áudio em boas condições.

OO microfone embutido no celular, apesar de ser bom, 
ele capta todo o som do ambiente, tome cuidado com 
essa opção.

O ideal é usar um microfone de lapela conectado no 
celular, caso não possua, não tem problema faça a 
gravação em local onde o som ambiente não interfira. 



4 - CELULAR ESTABILIZADO

Eu sei bem que é muito prático gravar com o celular na 
mão, mas isso não faz bem para o seu vídeo e nem 
para quem assiste.

Então, não faça isso. Seja profissional.

Você não precisa comprar um tripé se não quiser ou 
não puder no momento, mas você precisa deixar o 
celular parado em algum lugar.

PodePode até ser em um tripé improvisado como em uma 
pilha de livros, por exemplo, mas, tem que estar 
estável.



5 - LENTE LIMPA
Pode acreditar, nós sujamos a lente do celular tantas 
vezes que nem percebemos a maioria delas. 

Aí, você grava um vídeo, e percebe no final que tem 
uma mancha no centro da imagem, que pode ser su-
jeira ou gordura e essa mancha não sai na edição, 
por isso fique atento!

Antes de começar a gravar o seu vídeo, limpe a lente 
com pano seco, limpo e macio.



6 - LOCAL ILUMINADO

Uma boa iluminação tem poder 
de modificar a qualidade do 
vídeo de maneira espantosa.

ProcureProcure um local bem 
iluminado para gravar o seu 
vídeo, acredite a iluminação 
influência no resultado do seu 
vídeo o que muitas das vezes 
não é possível corrigir na edição 
sendo necessário gravar 
novamente o seu vídeo.novamente o seu vídeo.
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