
Semana pedagógica IFSC 
2020/2 - Oficina online
Produção de PodCast
Professores: Bruno Pedroso Lima Silva, Carlos Alberto da Silva Mello, Caroline 
Lengert, Douglas Paulesky Juliani, Igor Thiago Marques Mendonça, Nathalie Minuzi, 
Rogério Gonçalves Bittencourt, Sabrina Bleicher.



Como assim “oficina online”? 

Atividades práticas online exigem planejamento, 
plataforma de interação em tempo real e um 
contrato claro entre ministrantes e participantes. 
Sendo que não devemos ter um número 
excessivo de participantes. 
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E como será essa “oficina online”? 

Vamos dividir essa oficina em três momentos: 
o primeiro será expositivo (apresentação do tema); 
o segundo será prático (produção do podcast); 
o terceiro será avaliativo (queremos sua opinião)!
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Acesse no topo: os participantes, o bate-papo e as “P&R”.
As dúvidas serão respondidas SOMENTE NO BOTÃO DE “P&R”.
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Acesse no topo: os participantes, o 
bate-papo e as “P&R”.

As dúvidas serão respondidas 
SOMENTE NO BOTÃO DE “P&R”.



Quando o 
apresentador 
compartilhar a tela 
do software, todas 
as funcionalidades 
da conferência irão 
desaparecer, 
direcione o mouse 
para o topo da tela 
para acessar o 
bate-papo e o 
botão de “P&R”.
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bate -papo P&R



aTENÇÃO!
agora!

Pare!



Atenção para o momento prático! 

1. Download do software Audacity: 
https://www.audacityteam.org/download.

2. Download de todos os arquivos desta pasta na sua área de 
trabalho: bit.ly/podcastifsc. 

3. Você vai usar sempre com duas janelas: da webconferência e 
do software audacity. Isso exigirá memória do seu 
computador, por isso, sugerimos fechar todas as demais janelas 
aberta durante a oficina (sim, até o whatsapp)! 
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https://www.audacityteam.org/download
https://bit.ly/podcastifsc


Baixar o software https://www.audacityteam.org/download/

https://www.audacityteam.org/download/


Baixar o software https://www.audacityteam.org/download/

https://www.audacityteam.org/download/


Vamos falar 
sobre podcast?



Você costuma 
ouvir 
PODCASTS?
[enquete]
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Afinal, o 
que é um 
podcast?
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O que é um podcast?

❏ Arquivos de áudio.
❏ Podem ser baixados para ouvir em qualquer 

lugar > Plataformas de compartilhamento.
❏ Sob demanda e consome menos internet.
❏ Pode abordar temas variados.
❏ Formatos: entrevista, debate, programa de 

rádio etc.



Alguns dados...
94,2% dos 
usuários de 

podcasts 
considera o 

CONTEÚDO como 
o aspecto mais 

importante de um 
podcast

15Fonte: http://www.abpod.com.br/media/docs/PodPesquisa-2018.pdf

http://www.abpod.com.br/media/docs/PodPesquisa-2018.pdf


Alguns dados…

❏ 94,2% dos usuários de podcasts 
considera o CONTEÚDO como o aspecto 
mais importante de um podcast;

80,7% ouvem 
podcast para 

aprender coisas 
novas

16Fonte: http://www.abpod.com.br/media/docs/PodPesquisa-2018.pdf

http://www.abpod.com.br/media/docs/PodPesquisa-2018.pdf


Alguns dados…

❏ 94,2% dos usuários de podcasts 
considera o CONTEÚDO como o aspecto 
mais importante de um podcast;

❏ 80,7% ouvem podcast para aprender 
coisas novas;

79% ouvem 
podcast enquanto 

se locomovem

17Fonte: http://www.abpod.com.br/media/docs/PodPesquisa-2018.pdf

http://www.abpod.com.br/media/docs/PodPesquisa-2018.pdf


Alguns dados…

❏ 94,2% dos usuários de podcasts 
considera o CONTEÚDO como o aspecto 
mais importante de um podcast;

❏ 80,7% ouvem podcast para aprender 
coisas novas;

❏ 79% ouvem podcast enquanto se 
locomovem;

73,5% dos 
produtores de 

podcast gravam e 
editam em casa 

ou qualquer 
lugar, usando 

poucos 
equipamentos

18Fonte: http://www.abpod.com.br/media/docs/PodPesquisa-2018.pdf

http://www.abpod.com.br/media/docs/PodPesquisa-2018.pdf


aTENÇÃO!
agora!

Pare!



Já tinha pensado no 
potencial do podcast 

para as ANP? Já fez 
algum para sua 

turma?
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Momento 
da teoria



Linguagem dialógica

❏ A forma de tratamento usada na comunicação 
também é muito importante na educação a 
distância. Isso também vale para as ANPs. Ela 
precisa ser efetiva, convidativa e 

cativadora.
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O que devemos pensar na 
hora de fazer um podcast?
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PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 
DO PODCAST
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PLANEJAR
PRODUZIR

COMPARTILHAR



DICAS SOBRE PLANEJAMENTO DE 
PODCASTS!
Defina o tema
Educação, Inovação, 
Tecnologias educacionais, 
Kitesurf, Pintura em 
aquarela...

Defina o estilo
Entrevista, programa de 
rádio, debate etc. 
QUEM É SEU PÚBLICO?

Defina quem vai 
participar e os convide
Quantidade e perfil dos 
participantes.
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Crie o roteiro
Texto completo ou 
tópicos.

Defina: softwares, 
equipamentos, equipe de 
produção e tarefas
Gravação, edição, compartilhamento.

PLANEJAR

Defina a duração e 
periodicidade

Defina o tema Defina o estilo Defina quem vai 
participar e os convide

Crie o roteiro Defina a duração e 
periodicidade

Defina: softwares, 
equipamentos, equipe de 
produção e tarefas



DICAS SOBRE PRODUÇÃO DE 
PODCASTS!
Ensaie o texto
Sozinho ou com mais 
participantes. Não leia o 
texto apenas!

Grave um piloto
Já utilizando o software e 
os equipamentos 
definidos anteriormente.

Ajuste o roteiro
Tem coisas que só 
percebemos depois de gravar 
um piloto.

26

Grave o podcast!
Agora é pra valer! Você vai 
precisar de um local 
silencioso e sem eco.

Finalize o arquivo de áudio
Exporte o podcast em formato que 
possa ser compartilhado facilmente.

Faça a edição
Use efeitos, faça cortes, 
melhore o áudio...

PRODUZIR

Ensaie o texto Grave um piloto Ajuste o roteiro

Grave o podcast! Faça a edição Finalize o arquivo de áudio



DICAS SOBRE COMPARTILHAMENTO 
DE PODCASTS!

Plataformas 
específicas 
Fazer registro e publicar 
no SoundCloud, Spotify, 
ITunes... 

Blog do canal
WordPress é um software 
que pode ser usado para 
criar um site sobre seu 
podcast.

Redes Sociais
Facebook, Instagram e outras
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COMPARTILHAR

Plataformas 
específicas 

Blog do canal Redes Sociais

Canais institucionais
Moodle, SIGAA, Youtube ...

Canais institucionais



Chegamos na 
parte prática! 



aTENÇÃO!
agora!

Pare!



Atenção para o momento prático! 

1. Fez o download do software Audacity? 
https://www.audacityteam.org/download.

2. Fez o download de todos os arquivos desta pasta na sua área 
de trabalho? bit.ly/podcastifsc. 

3. Fechou todas as janelas (incluindo o whatsapp)!, exceto a 
webconferência e o software audacity?

Ao concluir todos estes passos, digite “sim” na enquete.
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https://www.audacityteam.org/download
https://bit.ly/podcastifsc
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Acesse no topo: os participantes, o 
bate-papo e as “P&R”.

As dúvidas serão respondidas 
SOMENTE NO BOTÃO DE “P&R”.



Quando o 
apresentador 
compartilhar a tela 
do software, todas 
as funcionalidades 
da conferência irão 
desaparecer, 
direcione o mouse 
para o topo da tela 
para acessar o 
bate-papo e o 
botão de “P&R”.
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bate -papo P&R



Quando você finalizar 
o procedimento 
solicitado na 
conferência, digite 
“sim” na sondagem 
que aparecerá na 
tela e clique em 
“enviar”. Assim 
saberemos que 
podemos ir para o 
próximo passo. 33

Sondagem: 
clique “sim” e 

“enviar”



Qual o nosso contrato?

1. Observe como fazer o procedimento na conferência;
2. Faça você mesmo o processo no software audacity;
3. Quando concluir, retorne para a janela da conferência e 

responda “sim” e clique “enviar” na enquete que aparecerá na 
tela.

4. Aguarde as próximas instruções. 
Ficou com dúvidas? Pergunte no espaço de “perguntas e 
respostas”, há uma equipe preparada para ajudar você! 
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Vamos lá?
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Sequência das ações:
1. Captação do áudio;
2. Conversão do áudio para o formato adequado;
3. Edição do áudio no audacity;
4. Inserção de efeitos e áudios complementares;
5. Finalização do podcast.
6. Publicação do podcast (se houver tempo!)
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Sequência das ações:
1. Captação do áudio;
2. Conversão do áudio para o formato adequado;
3. Edição do áudio no audacity;
4. Inserção de efeitos e áudios complementares;
5. Finalização do podcast.
6. Publicação do podcast (se houver tempo!)



A captação do áudio 
é [quase] tudo! 
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● Captar bem próximo à boca.
● Visualizar a amplitude de onda.
● Dicção articulada, clareza na 

pronúncia.
● Descontração, autenticidade, 

verdade!
● Com uma captação boa é possível 

fazer “mágica!”
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● Use o celular ou o microfone do computador;
● Use o roteiro / texto disponibilizado;
● Leia e faça a locução do texto;
● Passe o arquivo para uma pasta específica do seu 

computador;
● Converta a narração para mp3;
● Deixe-a disponível para usar na edição.

Grave agora a sua narração!
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Sugestão de roteiro para captação!
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou (SEU NOME) e hoje vamos conversar sobre a EAD, tentando responder as seguintes perguntas: tem 
diferença entre se comunicar com o estudante na modalidade presencial e na EAD? E o acompanhamento pedagógico vai ser 
diferente só porque o curso é a distância? A resposta pode ser SIM ou NÃO (EFEITO: OOPS!)

SIM, porque, dentre outras coisas,  na EAD há o uso intensivo das tecnologias para as interações com os estudantes.

Mas também podemos responder NÃO: o acompanhamento pedagógico na EAD não é diferente do presencial. O educador tem que 
conhecer e estar sempre próximo do aluno, usar estratégias de comunicação para interagir com ele, concorda?

Mas para não ficar totalmente em cima do muro (EFEITO: RISOS), tem alguns aspectos que são diferentes. Na EAD as aulas ocorrem 
além dos encontros ao vivo. Grande parte da aprendizagem acontece a distância e online. É preciso, então, acompanhar o processo 
do estudante nesses espaços virtuais. 

Por exemplo, no IFSC, usamos o Moodle como ambiente virtual. Nesta plataforma, nos comunicamos, em grande parte por meio de 
texto escrito, vídeos, áudios (como este podcast!). E tem várias ações que os professores podem fazer para engajar os estudantes na 
EAD, como: acompanhar os acessos e enviar mensagens de chamamento; dar respostas o mais rápido possível; começar a semana 
com dicas e truques para os alunos; trazer vídeos curtos com novidades; utilizar, quando possível, contato síncrono; incentivar 
interações pessoais; utilizar fóruns para criar um senso de comunidade e de pertencimento ao grupo. 

Então por hoje é isso! Logo logo teremos mais um podcast para falar sobre a EAD. Até mais! (EFEITO APLAUSOS!)
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TEMPO PARA VOCÊ 
CAPTAR SEU ÁUDIO...

Tempo médio da locução/narração: 2 minutos
Após gravar com o celular, você deve enviar o 
áudio gravado para o seu computador.

Ao concluir este passo, digite “sim” na enquete.
Ficou com dúvidas? Pergunte no espaço de “perguntas e 
respostas”, há uma equipe preparada para ajudar você! 
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Sugestão de roteiro para captação!
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou (SEU NOME) e hoje vamos conversar sobre a EAD, tentando responder as seguintes perguntas: tem 
diferença entre se comunicar com o estudante na modalidade presencial e na EAD? E o acompanhamento pedagógico vai ser 
diferente só porque o curso é a distância? A resposta pode ser SIM ou NÃO (EFEITO: OOPS!)

SIM, porque, dentre outras coisas,  na EAD há o uso intensivo das tecnologias para as interações com os estudantes.

Mas também podemos responder NÃO: o acompanhamento pedagógico na EAD não é diferente do presencial. O educador tem que 
conhecer e estar sempre próximo do aluno, usar estratégias de comunicação para interagir com ele, concorda?

Mas para não ficar totalmente em cima do muro (EFEITO: RISOS), tem alguns aspectos que são diferentes. Na EAD as aulas ocorrem 
além dos encontros ao vivo. Grande parte da aprendizagem acontece a distância e online. É preciso, então, acompanhar o processo 
do estudante nesses espaços virtuais. 

Por exemplo, no IFSC, usamos o Moodle como ambiente virtual. Nesta plataforma, nos comunicamos, em grande parte por meio de 
texto escrito, vídeos, áudios (como este podcast!). E tem várias ações que os professores podem fazer para engajar os estudantes na 
EAD, como: acompanhar os acessos e enviar mensagens de chamamento; dar respostas o mais rápido possível; começar a semana 
com dicas e truques para os alunos; trazer vídeos curtos com novidades; utilizar, quando possível, contato síncrono; incentivar 
interações pessoais; utilizar fóruns para criar um senso de comunidade e de pertencimento ao grupo. 

Então por hoje é isso! Logo logo teremos mais um podcast para falar sobre a EAD. Até mais! (EFEITO APLAUSOS!)
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Sequência das ações:
1. Captação do áudio;
2. Conversão do áudio para o formato adequado;
3. Edição do áudio no audacity;
4. Inserção de efeitos e áudios complementares;
5. Finalização do podcast.
6. Publicação do podcast (se houver tempo!)



Se precisar converter o formato do arquivo
Link: https://online-audio-converter.com/pt/

https://online-audio-converter.com/pt/
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TEMPO PARA VOCÊ 
CONVERTER SEU ÁUDIO...

Ao concluir este passo, digite “sim” na enquete.
Ficou com dúvidas? Pergunte no espaço de “perguntas e 
respostas”, há uma equipe preparada para ajudar você! 
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Sequência das ações:
1. Captação do áudio;
2. Conversão do áudio para o formato adequado;
3. Edição do áudio no audacity;
4. Inserção de efeitos e áudios complementares;
5. Finalização do podcast.
6. Publicação do podcast (se houver tempo!)



Visão geral do 
Audacity

48

Primeiro contato para 
compreender a  lógica  do 
funcionamento geral do software



Audacity - visão geral - principais funcionalidades

Iniciar gravação

Trabalhar com 
várias faixas 
simultâneas
(Adicionar faixa
Mixar faixas)

Selecionar 
trechos da faixa
Copiar, colar, 
silenciar etc.

Mover trechos de audio de 
uma faixa (colocar efeitos 
em um determinado lugar)

Zoom para edições 
finas (pedaços 
pequenos da faixa)

Silenciar trechos de 
uma faixa



Audacity - visão geral - entendendo o multitracking 

Música de fundo

Voz

Efeitos sonoros

Com todos os 
áudios misturados

É possível mexer 
separadamente 
em cada faixa. 
Regular volume, 
cortar, inserir 
efeitos etc.

Depois, misturar 
todos os áudios 
em uma única 
faixa que será o 
arquivo final.Faixa mixada 



Você também pode captar o áudio no audacity

Possibilidades para gravar sua fala ou narração do podcast 

+ Smartphone normalmente tem mais 
qualidade de hardware para a captação!Usando o 

celular

1. Usando o próprio Audacity com o seu microfone do computador

2. Usando o celular e depois importar gravação para o Audacity



Captação da narração no Audacity (você já fez isso!)

Esse seria o modo se fosse usar o microfone do 
computador. Recomendamos usar o celular para 
maior qualidade na captação do áudio



Captação da narração no Audacity (você já fez isso!)

Você pode iniciar a sua gravação aqui. Mas, 
novamente, recomendamos a captação no seu 
celular.



Cuidados com a captação de áudio 

Amplitude baixa
Sinal fraco
Gravando muito baixo

Amplitude adequada
Sinal médio
Gravando com sinal adequado



Inserir narração gravada com o celular

Arrastar arquivo para dentro do softwareEle cria automaticamente uma nova faixa



Alterar nome da faixa para identificá-la 

2. Renomear as faixas 
para ficar mais fácil de 
localizar, especialmente 
quando estiver 
trabalhando com muitas 
faixas.

1. Clicar em cima 
para renomear



Editar uma faixa - Efeito - Redução de Ruído

1. Selecionar um trecho 
que não tenha som. Um 
intervalo da sua fala, 
por exemplo.

2. Clique em efeitos - 
redução de ruído



Editar uma faixa - Efeito - Redução de Ruído

Clicar em obter 
perfil de ruído.



Editar uma faixa - Efeito - Redução de Ruído

1. Selecionar toda a faixa 
que deseja reduzir o ruído

2. Aplicar a 
redução de ruído



Editar uma faixa - efeitos - reverb

1. Selecionar o 
trecho/faixa que 
deseja colocar 
o efeito

2. Selecionar o 
efeito reverb



Editar uma faixa - efeitos - reverb

1. Experimente 
várias configurações

2. Clique em visualizar 
para escutar como ficouSe desejar use configurações 

pré-definidas de reverb
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TEMPO PARA VOCÊ 
EDITAR SEU ÁUDIO…
Passos: 
1. Alterando o nome da faixa
2. Efeito - redução de ruído
3. Efeito - reverb

Ao concluir estes passos, digite “sim” na enquete.
Ficou com dúvidas? Pergunte no espaço de “perguntas e 
respostas”, há uma equipe preparada para ajudar você! 
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Sequência das ações:
1. Captação do áudio;
2. Conversão do áudio para o formato adequado;
3. Edição do áudio no audacity;
4. Inserção de efeitos e áudios complementares;
5. Finalização do podcast.
6. Publicação do podcast (se houver tempo!)



Adicionar mais uma faixa - música fundo

Arrastar arquivo para dentro do software

Ele cria automaticamente uma nova faixa

Arrastar música para 
dentro do programa. 
Automaticamente já 
cria uma nova faixa



Baixar volume da faixa - música fundo

Arrastar arquivo para dentro do software

Ele cria automaticamente uma nova faixa

Reduzir o ganho para baixar 
o volume de uma faixa. 
Neste caso, é a música de 
fundo do nosso podcast.



Cortar trecho e sincronizar voz
e música de fundo

Usar a ferramenta seleção
Para selecionar o trecho que deseja para 
aparar a sobra do audio e igualar a narração
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TEMPO PARA VOCÊ 
EDITAR SEU ÁUDIO…
Passos: 
Adicionar mais uma faixa - música de fundo
Baixar volume da faixa - música fundo
Cortar trecho e sincronizar voz

Ao concluir estes passos, digite “sim” na enquete.
Ficou com dúvidas? Pergunte no espaço de “perguntas e 
respostas”, há uma equipe preparada para ajudar você! 
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Sequência das ações:
1. Captação do áudio;
2. Conversão do áudio para o formato adequado;
3. Edição do áudio no audacity;
4. Inserção de efeitos e áudios complementares;
5. Finalização do podcast.
6. Publicação do podcast (se houver tempo!)



Mixar faixas - juntar tudo em uma faixa 

1. Selecionar 
todas as faixas



Mixar faixas - juntar tudo em uma faixa 

2. Selecionar 
Faixas > Mixar e processar 
para uma nova faixa



Mixar faixas - juntar tudo em uma faixa 

Ouvir somente 
a faixa mixada



Mixar faixas - Comprimir faixa mixada 

Usar compressor para 
nivelar as diferenças de 
sinais de áudio antes de 
exportar a faixa mixada 



Mixar faixas - Comprimir faixa mixada 



Exportar podcast para mp3 - final

1. Selecionar somente 
a faixa mixada



Exportar podcast para mp3 - final

Selecionar formato

Selecionar qualidade. Pode ser 
padrão. A partir de 96 Kbps já é muito 
bom!



Exportar podcast para mp3 - final



Exportar podcast para mp3 - final

Preencher os campos que 
constarão como atributos 
do arquivo criado.

Pronto! Clicar em ok para 
finalizar e gerar seu 
arquivo!
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TEMPO PARA VOCÊ 
FINALIZAR SEU PODCAST…
Passos: 
Mixar faixas - juntar tudo em uma faixa 
Mixar faixas - Comprimir faixa mixada 
Exportar podcast para mp3

Ao concluir estes passos, digite “sim” na enquete.
Ficou com dúvidas? Pergunte no espaço de “perguntas e 
respostas”, há uma equipe preparada para ajudar você! 
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Sequência das ações:
1. Captação do áudio;
2. Conversão do áudio para o formato adequado;
3. Edição do áudio no audacity;
4. Inserção de efeitos e áudios complementares;
5. Finalização do podcast.
6. Publicação do podcast (se houver tempo!)



Plataforma para compartilhar seus podcasts

vamos compartilhar o 
podcast produzido?

Agora que você já 
gravou e editou,



Acessar soundcloud.com

Clicar em 

criar conta

https://soundcloud.com/


Criar conta com 
email @ifsc.edu.br             





Clicar para fazer upload 
do seu podcast    



Preencher as 
informações 
sobre o seu 
podcast    



Preencher as 
informações 
sobre o seu 
podcast    







             Link para compartilhar seu podcast
Envie pelo chat para escutarmos na conferência                           
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TEMPO PARA VOCÊ 
PUBLICAR SEU PODCAST...
Ao concluir estes passos, digite “sim” na enquete.
Ficou com dúvidas? Pergunte no espaço de “perguntas e 
respostas”, há uma equipe preparada para ajudar você! 



Esta oficina está acabando! O que vimos hoje?
Captação e conversão de áudio e edições gerais no software Audacity.

Principais edições:
▫ Alterando o nome da faixa
▫ Efeito - redução de ruído e reverb
▫ Adicionar mais uma faixa - música de fundo
▫ Baixar volume da faixa - música fundo
▫ Cortar trecho e sincronizar voz
▫ Mixar faixas - juntar tudo em uma faixa  e comprimir faixa mixada
▫ Exportar podcast para mp3
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❏ https://www.youtube.com/audiolibrary
❏ http://dig.ccmixter.org/ 
❏ http://dig.ccmixter.org/ 
❏ http://www.joshwoodward.com/ 
❏ https://vimeo.com/musicstore
❏ https://www.freestockmusic.com/

93

Sites para buscar músicas

https://www.youtube.com/audiolibrary
http://dig.ccmixter.org/
http://dig.ccmixter.org/
http://www.joshwoodward.com/
https://vimeo.com/musicstore
https://www.freestockmusic.com/


❏ Freesound.org
❏ https://www.youtube.com/audiolibrary/soundeffects
❏ Soungle.com
❏ http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
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Sites para buscar efeitos sonoros

https://freesound.org
https://www.youtube.com/audiolibrary/soundeffects
http://soungle.com
http://bbcsfx.acropolis.org.uk/


❏ Headset + microfone de qualidade (com 
placa de som embutida). 

❏ Há headset via USB que gravam em alta 
qualidade. Como por exemplo o 
Microsoft LX-3000 .

95

Equipamento para gravação
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AVALIE NOSSA OFICINA
Acesse o formulário no link a seguir:
❏ https://forms.gle/1QWt9qERaMTKKX6t9
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Obrigado!
▫ Equipe TedPro - Cerfead - IFSC
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Outros 
recursos 



Editar faixa - Ferramenta envelope - volume 

1. Selecionar a 
ferramenta envelope 
para editar o volume 
dinamicamente

2.Duplo clique sobre a linha 
envelope nos pontos em 
que deseja alterar o volume.
Muito usado para FADE 
IN/OUT



Adicionar mais uma faixa - efeito sonoro

Arrastar arquivo para dentro do software

Ele cria automaticamente uma nova faixa



Editar uma faixa - silenciar 

Arrastar arquivo para dentro do software

Ele cria automaticamente uma nova faixa

Muito usado ao editar as faixas. Por exemplo, 
para não ouvir uma faixa enquanto localiza o 
ponto certo no qual quer colocar o efeito. 



Editar faixa - Remover especial - cortar trecho 

3. Usaremos quando 
necessário espaçar a 
narração para inserir 
efeitos, por exemplo

2. Selecionar o 
trecho que 
deseja dividir /  
cortar

1. Usar 
ferramenta 
seleção para 
selecionar o 
trecho exato

4. Selecionar 
ferramenta mover 
para espaçar o 
trecho


