TUTORIAL - CONVERTENDO ARQUIVO DE POWER POINT PARA FORMATO DE VÍDEO
By: Professor Adriano César Freire da Costa e Silva

Para transformar um arquivo de uma apresentação em Power Point em vídeo siga os passos
seguintes:
Passo 1
A apresentação em Power Point não poderá conter efeitos de nenhuma natureza (transição,
exibição, em objetos, etc.), como também, não é aconselhável introduzir vídeo ou adio.
OBS.: O arquivo deverá ser salvo como apresentação do PowerPoint 97-2003 (.ppt). O
programa que utilizaremos para a conversão não reconhece os formatos das versões do Office
2007 e superior.

Após ter concluído a criação da apresentação e ter salvado corretamente, abra o programa E.
M. Power Point Video Converter.
Passo 2
Na tela do programa, clicar no botão New Task.

Passo 3
Clicar no botão Add file(s).

Passo 4
Escolher o arquivo da apresentação do Power Point desejado. Vá até a pasta onde se encontra
o arquivo utilizando a janela do Windows Explorer que surgirá na tela. Clique no arquivo e
depois no botão Abrir.

Passo 5
Selecione o formato de vídeo desejado. O formato que melhor se adaptará nos aparelhos de
DVD será o MPG video.

OBS.: Após ter escolhido o formato do vídeo, observe que o arquivo da apresentação será
exibido na janela do programa conversor.

Passo 6
Para escolher o local (pasta) onde será salvo o novo arquivo de vídeo clique no botão com
reticências (...) em File name.

Escolha a pasta, dê o nome desejado em Nome e clique no botão Salvar.

Passo 7
Para iniciar a conversão, DESMARQUE a opção Enable Sound e clique no botão Convert.

Na tela abaixo, clique no botão OK.

Será exibida as telas do processo de andamento da conversão.

Após o encerramento do processo de andamento da conversão, o arquivo de vídeo estará
pronto.
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Algumas pessoas preferem utilizar outros programas (como o Windows Movie Maker) para
criar suas apresentações em forma de vídeo. Como visto anteriormente, o Power Point não
cria slides em forma vídeo e sim em formato para ser exibido no computador. Para programas
específicos de criação de montagens em vídeo, como o windows movie maker, temos a opção
de criar o arquivo de vídeo, mas muitas vezes, esses programas criam tais vídeos em formatos
que não atendem a nossa necessidade. Para isso iremos utilizar o programa Format Factory
para converter o arquivo para o formato desejado.

Passo 1
Abra o programa Format Factory

Passo 2
No menu à esquerda, clique na guia vídeo. Em seguida escolha o formato para qual será
convertido o arquivo. No caso para exibição em aparelhos de DVD escolha a opção MPG

OBS.: Utilize a barra de rolagem para se movimentar entre as opções sugeridas

Passo 3
Clique no botão Adicionar Arquivo.

Escolha o local (pasta) de onde será retirado o arquivo de vídeo que será convertido, em
seguida clique no referido arquivo e, por fim, clique no botão Abrir.

Passo 4
Após escolher o arquivo, selecione a pasta onde você deseja salvar o arquivo clicando no botão
Browser.

Surgirá uma caixa de diálogo onde se deve escolher a unidade e a pasta desejada. Feito isso,
clique no botão OK.

Passo 5
Após verificar o local escolhido, clique no botão OK.

Passo 6
Ao voltar para a tela inicial do Format Factory, aparecerá as informações sobre o arquivo
selecionado, verifique-as e clique no botão Iniciar.

Você verificará a tela de andamento do processo de conversão.

Após o procedimento anterior, será mostrado que a conversão esta completa. Com isso seu
arquivo estará com o novo formato e pronto para ser utilizado.

