Cartilha Gravação OBS - Para a Banca
Introdução
Este manual se destina às bancas de concurso e demais eventos que
necessitem de operacionalização semelhante para registro de apresentações de
candidatos e demandas a fins.
Os equipamentos estarão previamente testados e configurados pela equipe
técnica, bastando apenas ao integrante da banca realizar os procedimentos
descritos abaixo para “Iniciar Gravação” e “Parar Gravação”.
O software (programa de computador) utilizado para realizar a gravação é o
OBS Studio, que é um software gratuito e livre para uso. Caso queira conhecer ou
testar, segue o link do site oficial: https://obsproject.com/pt-br

Passo 1
Caso o programa ainda não esteja aberto, basta executá-lo realizando um
clique duplo no ícone (que normalmente fica na área de trabalho):

Ícone do OBS Studio

A tela do sistema será semelhante à seguinte (pode haver alguma
diferença de cor ou outro aspecto de interface dependendo da versão do OBS
instalada, porém a operacionalização será a mesma):

Janela do OBS Studio

Passo 2
Uma vez aberto o OBS, as configurações já estarão prontas pela equipe
técnica, bastando para o integrante da banca apenas clicar no botão “Iniciar
gravação”:

Janela do OBS Studio

Botão de iniciar gravação

Ao iniciar a gravação, o OBS gera automaticamente um arquivo de vídeo,
com nome contendo a data e hora de início e estará gravando. Durante a gravação,
o OBS pode ser minimizado (e não fechado), podendo o usuário usar os recursos
do computador normalmente. Não precisar renomear nem realizar nenhuma ação
quanto ao arquivo de gravação, ele será recolhido pela equipe técnica
posteriormente.

Gravações geradas pelo OBS

Passo 3
Para encerrar a gravação, basta clicar no botão “Parar gravação”, que estará
na mesma localização do botão que foi usado para iniciá-la.

Botão de parar gravação

Ao parar a gravação, o OBS irá finalizar o processo e o arquivo de vídeo
estará disponível. O botão voltará a ser o de “Iniciar a gravação” e, para um próximo
candidato por exemplo, basta repetir o processo, que o software automaticamente
criará outro arquivo.

Conclusão
Conforme demonstrado nos procedimentos descritos, a operacionalização
que cabe à banca é simplesmente o de clicar no botão “Iniciar a gravação” e
“Parar a gravação”, que todo o resto será providenciado pela equipe técnica. Em
qualquer caso de dúvida ou necessidade de ajuda (como o computador “travar” ou
parar de funcionar por exemplo) basta a banca acionar o técnico que está de
prontidão para o evento que o mesmo dará o suporte.

