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PASSO A PASSO PARA CRIAÇÃO DE VÍDEOS (MP4) UTILIZANDO O POWER POINT 

 

Referência: 

https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/04/como-criar-um-video-da-sua-apresentacao-

no-powerpoint-com-voz.html 

Usamos a versão Power Point 365 para este roteiro. Para outras versões consulte a referência acima. 

Arquivos antigos do PowerPoint, por exemplo, do PowerPoint 2007, terão que ser convertidos antes para 

salvá-los como vídeo no programa mais recente; 

 

COMO CRIAR UM VÍDEO (MP4) DA SUA APRESENTAÇÃO NO POWERPOINT COM VOZ 

A partir do Microsoft PowerPoint 2010 é possível transformar a apresentação de slides em vídeo, gravar e 

sincronizar narração de voz, facilitando a distribuição do arquivo por e-mail. Além de fazer publicações na 

web ou gravar em um CD ou DVD. Desta forma, quaisquer interessados poderão assistir a sua apresentação 

em qualquer dispositivo sem a necessidade de ter um programa de slides no aparelho. A apresentação é salva 

em formato WMV (Windows Media Video) ou MP4 (é a escolha da Comissão Técnica) podendo ser 

convertido por outros programas para outras extensões. 

Ao gravar as apresentações em vídeo, é possível controlar o tamanho do arquivo e a qualidade do vídeo e 

economizar tempo com a praticidade do PPT. 

NOTA DA COMISSÃO TÉCNICA: 

DESESTIMULAMOS VEEMENTEMENTE A INCLUSÃO DE ANIMAÇÕES E TRANSIÇÕES. 

Uma apresentação de qualidade deve ter conteúdo conciso e boa fala do apresentador. Ao gravar uma versão 

em vídeo, pode-se acrescentar a narração por voz e utilizar o mouse como um apontador laser. Antes de 

começar a gravar um áudio, é necessário ter um microfone devidamente configurado conectado na placa de 

áudio do microcomputador ou microfone embutido no notebook. 

Depois de elaborada sua apresentação no TEMPLATE do evento no POWER POINT e preparado seu texto 

para a narração, siga os passos abaixo: 

https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/04/como-criar-um-video-da-sua-apresentacao-no-powerpoint-com-voz.html
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/04/como-criar-um-video-da-sua-apresentacao-no-powerpoint-com-voz.html
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Passo 1 – Clique na guia Apresentação de Slides ao lado da caixa de diálogo Gravar Apresentação de Slides, 

marque a opção Executar Narrações, Usar Intervalos e Mostrar Controles de Mídia: 

 

 

 

Passo 2 - Na guia Apresentação de Slides, clique em Gravar Apresentação de Slides e escolha uma das opções: 

Iniciar Gravação do Começo ou Iniciar Gravação pelo Slide Atual; 
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Passo 3 - Uma tela parecida com esta deverá surgir. DEIXE O MICROFONE LIGADO E DESLIGUE A 

CÂMERA (caso deseje aparecer na sua narrativa ligue a câmera e imagem da câmera). Mas se optar por 

aparecer LEMBRE-SE DE PREPARAR TRAJE E CENÁRIOS ADEQUADOS, pois estes aparecerão no 

vídeo. O Medinfor não se responsabiliza, novamente, por conteúdos “impróprios” que possam explícita ou 

acidentalmente aparecer nesses vídeos, sendo, portanto, de exclusiva responsabilidade dos autores. 

 

Passo 4 - Clique em GRAVAR - Iniciar Gravação e um pequeno contador decrescente será mostrado. Ao 

término da contagem regressiva comece sua apresentação. 

Com base no seu slide, faça a narração e estimando seu tempo de fala avance quando achar necessário: 
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Passo 5 - Quando estiver executando a narração, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção 

PAUSAR para pausar a gravação, ou em FINALIZAR Apresentação para terminar a gravação. 

 

SALVAR APRESENTAÇÃO COMO VÍDEO 

Passo 1 - Após criar a apresentação, clique em ARQUIVO – EXPORTAR – CRIAR VÍDEO. Escolha a 

qualidade do vídeo antes de salvar como HD 720 e USAR NARRAÇÕES E TEMPOS GRAVADOS. Defina 

um tempo para apresentação de cada slide. Por padrão, este valor é de cinco segundos, no nosso caso não será 

necessário alterar, pois usamos o avanço manual dos slides com a narrativa. 

Não esqueça de definir o local de salvamento. 
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Passo 2 – Aguarde a compilação do seu vídeo: 

 

 

 

Passo 3 – Acesse o local de salvamento do vídeo e teste sua execução. 

 

PROCEDIMENTOS PARA ENVIO DO VÍDEO 

 

Por fim, poste seu Vídeo-Apresentação em alguma plataforma para obter um LINK PRIVADO do tipo 

GOOGLE DRIVE, DROPBOX, YOUTUBE ou uma outra plataforma de compartilhamento e envie para o 

e-mail da Comissão Técnica do evento  TECNICA.MEDINFOR@GMAIL.COM informando no 

ASSUNTO: 

Formato do ASSUNTO em LETRAS MAIUSCULAS E SEM ACENTOS. 

SESSAO N – NOME DOS AUTORES. Exemplos: 

SESSAO 1 – MARIA E JOAO 

SESSAO 5 – PEDRO E PAULO 

e no corpo do e-mail obviamente o LINK PRIVADO para que possa ser feito o download. Caso tenham 

dúvidas de como compartilhar os vídeos, existem tutoriais específicos disponíveis no Google. 

 

 

Bom trabalho! 

  

mailto:TECNICA.MEDINFOR@GMAIL.COM
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PARTES DA APRESENTAÇÃO QUE NÃO SERÃO INCLUSAS NO VÍDEO 

Arquivos antigos do PowerPoint, por exemplo, do PowerPoint 2007, terão que ser convertidos antes para 

salvá-los como vídeo no programa mais recente; 

 

OBSERVAÇÕES: 

1 - A Comissão de Tecnologia não é responsável por nenhum tipo de suporte tecnológico aos AUTORES. 

2 – É de total responsabilidade dos AUTORES a elaboração e entrega da apresentação no formato exigido 

ATÉ A DATA LIMITE DE ENTREGA. 

3 – Para AUTORES sem conhecimento técnico específico e/ou avançado sugerimos a assessoria de pessoal 

técnico especializado de referência e confiança dos AUTORES para a elaboração e entrega da apresentação. 

4 – O roteiro (passo a passo) baseia-se no link acima. Obviamente poderá sofrer alterações devido a 

infraestrutura tecnológica dos AUTORES (configurações de hardware e versões de software). 

5 – Não somos direta ou indiretamente responsáveis por quaisquer limitações de infraestrutura tecnológica 

dos AUTORES (configurações de hardware e versões de software). 

 


