
Tipo de curso: Aperfeiçoamento,

na categoria livre oferta de cursos.

Carga horária: 10h

Certificamos que Maxwell Santos, CPF: 108.848.757-25, participou do curso de Como Fazer Vídeos

para Internet e foi submetido(a) a avaliação por Potestatem Tecnologia, Serviços e Educação Ltda,

CNPJ 19.543.624/0001-83, com início em 01/12/2020 e conclusão em 05/01/2021 e obteve aprovação

com nota 10.

Belo Horizonte/MG, 05/01/2021.

Délcio R. Alvares
Diretor
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Conteúdo Programático: Como Fazer Vídeos para Internet 

MÓDULO I: Criatividade e as etapas da elaboração de vídeos
MÓDULO II: Internet e linguagem hipermídia
MÓDULO III: Linguagem audiovisual
MÓDULO IV: As etapas de produção, gravação e edição de vídeos
MÓDULO V: Empreendedorismo, economia criativa e inovação
MÓDULO VI: Gestão de conteúdos audiovisuais nas redes sociais

Conteúdo Complementar
- Criatividade e inovação
- Processos de significação: hipermídia, ciberespaço e publicações digitais
- Construir um vídeo em linguagem audiovisual
- Produção e edição de vídeos para o YouTube
- Por que precisamos falar sobre empreendedorismo e inovação?
- Audiovisual e novas mídias: vídeos para redes sociais
- Ferramentas para criar imagens e vídeos para redes sociais
- Oficina de produção de vídeos
- Hipertexto, hipermídia e multimídia
- Linguagem audiovisual: diferenças para cinema e teatro
- Guia completo para produzir vídeos
- Economia criativa e como empreender na área
- Qual tipo de vídeo usar em cada rede social?
- Roteiro de vídeo: como fazer e exemplos para se inspirar
- Como criar vídeos?
- Do texto impresso à hipermídia
- O que é audiovisual?
- Como fazer vídeo pra internet?
- O que é inovação?
- Por que fazer vídeos: o auge dos conteúdos audiovisuais
- Nove dicas para gravar vídeos para o YouTube
- Como editar vídeos para o YouTube
- Como fazer um vídeo com baixo orçamento
- Seis maneiras simples e rápidas de produzir vídeos extremamente relevantes
- Dicas para iniciantes em edição de vídeos
- Fazendo vídeo no celular
- Transforme o celular em uma câmera profissional

Programa de Educação Continuada

Certificado Registrado Sob o nº 16030301428688
Livro nº 09 e Folha 268 em 05/01/2021

Responsável pelo Registro Verificar autenticidade:

Potestatem Tecnologia, Serviços e Educação Ltda
CNPJ 19.543.624/0001-83

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

