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Manual de Etiqueta e Boas Práticas para Videoconferência 
 

Este manual tem como objetivo fornecer algumas regras (técnicas e de 
etiqueta) para tornar a reunião em videoconferência mais produtiva e bem 
sucedida. 
  
 
Pontualidade 
 
 A pontualidade é importantíssima. As reuniões em videoconferência são 
marcadas com grande antecedência para garantir a participação de todos. Se 
possível chegue alguns minutos antes. 
 
 A pontualidade se refere também ao cumprimento do horário pré-
estabelecido para o inicio e termino da reunião em videoconferência. 
 
 
Equipamento 
 
 O videoconferencista precisa ter o conhecimento técnico e prático do 
equipamento de videoconferência, que engloba: câmera principal (câmera de 
videoconferência), microfones, computador, videocassete, DVD, entre outros. 
 

 Controle do Equipamento: 
 
 Basicamente o controle do equipamento de videoconferência é realizado 
pelo controle remoto. 
 Através dele é possível: iniciar e terminar uma chamada de 
videoconferência, alterar o ângulo e o zoom da câmera (local e remoto), 
selecionar a fonte de imagem e/ou vídeo (videocassete, DVD, computador), 
controlar o áudio, entre outros.  
 
 

 Câmera Principal: 
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 As operações básicas da câmera principal se resumem na movimentação 
horizontal, vertical e de zoom (aproximação ou afastamento). 
 Uma característica importante da câmera é o enquadramento, que é o 
posicionamento do sujeito ou objeto em relação às margens do monitor. Quando 
o objeto está centrado, reforça-se o valor do mesmo. 
 

 Microfone: 
 
 O microfone é um componente muito importante, ele é responsável pela 
captação e transmissão do áudio que é gerado na sala. 
 Como realatado anteriormente, o Controle Remoto do equipamento de 
videoconferência, controla as opções de volume (aumento ou diminuição) e de 
bloqueio/desbloqueio do microfone. 
 

 Computador: 
 
 O computador não é uma parte integrante do equipamento de 
videoconferência, porém pode ser acoplado. 
 Através dele é possível, na reunião em videoconferência, realizar 
apresentações de slides, vídeos e qualquer outro tipo de exibição que é 
necessário à utilização do computador. Para tanto, basta ter um computador 
conectado ao equipamento de videoconferência e selecioná-lo como a fonte de 
imagem. 
 

 Videocassete e DVD: 
 
 Tanto o videocassete quanto o aparelho de DVD são fontes de vídeos que 
podem ser utilizados na reunião em videoconferência. 

 
Para a utilização do videocassete ou do aparelho de DVD na 

videoconferência, ele deve estar conectado ao equipamento e ser selecionado 
como fonte de imagem. 
 
 
Exibição de Vídeos 
 
 A exibição de vídeos (seja por videocassete, DVD ou outra fonte) é um 
recurso que auxilia bastante a transmissão da ideia que é abordada. 
  

No entanto, alguns fatores devem ser verificados. Quando a velocidade de 
transmissão for baixa não é aconselhável à reprodução, pois o vídeo ficará 
travando o que compromete a atenção e compreensão do ouvinte. Outro fator 
que dispersa atenção do ouvinte é a exibição de vídeo muito longo, recomenda-
se um tempo de reprodução de três a oitos minutos. 
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Antes da Realização da Videoconferência 
 
 Algumas medidas devem ser tomadas antes da realização da reunião: 
 

 Familiarize-se com os equipamentos de videoconferência e seus 
periféricos; 

 
 Teste todos os dispositivos (DVD, VHS) que serão utilizados na reunião; 

 
 Disponibilize, com antecedência, todo o material escrito que será 

relevante à reunião. 
 
 
Evite Barulhos 
 
 Os microfones são muito sensíveis, capazes de captar até os sons mais 
leves. Por isso, os barulhos interferem tanto na realização da videoconferência. 
 
 Algumas medidas devem ser tomadas para reduzir a interferência causada 
pelo barulho: 
 

 Aparelhos sonoros, tais como: celulares e bip, devem permanecer 
desligados ao longo da reunião; 

 
 Evite barulhos, como: amassar papel, bater a caneta ou outro objeto, 

acessórios que façam barulho e conversas paralelas; 
 

 Não coloque um notebook ao lado de um microfone; 
 

 Ao mover o microfone, lembre-se de colocá-lo na posição mudo. 
 
 
Câmera 
 
 A videoconferência utiliza tanto a imagem quanto o áudio para sua 
realização. Por isso, é tão importante o enquadramento antes da chamada. 
Dessa forma, os participantes do site remoto não terão uma sensação 
desagradável ao ver o site local. 
  

Antes da chamada verifique se os participantes estão bem enquadrados e 
configure os presets da câmera de videoconferência para que todos os 
participantes fiquem visíveis. 
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Durante a Videoconferência 
 

 No início da videoconferência faça todas as apresentações necessárias, 
isso é importante para que todos saibam quem está falando e de qual 
instituição; 

 
 Ao falar olhe sempre para a câmera; 

 
 Fale naturalmente, evite gritar; 

 
 Mantenha uma postura firme com movimentos suaves, contínuos e 

uniformes; 
 

 Evite movimentos bruscos, movimentos rápidos causam distorções na 
tela; 

 
 O microfone deve ser desativado (opção “mudo”) quando não se estiver 

falando. Evitando que barulhos possam atrapalhar ainda mais a reunião. 
 
Roupas e Acessórios 
 
 As roupas mais indicadas, para reuniões em videoconferências, são as de 
tons pastéis e cores neutras, sem muitos detalhes de estampa e as que não 
tenham uma grande escala de contraste em comparação com a cor da pele. 
 
 Evite roupas listradas e estampas, elas provocam foco de câmera e 
podem oscilar e atrapalhar a claridade da imagem. 
  

A maquiagem deve ser usada com moderação. O brilho do nariz e das 
têmporas pode ser retirado com pó translúcido. 
  


