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PROPOSTA DE TRABALHO 
VÍDEOS INSTITUCIONAIS SOBRE CONFORTO TÉRMICO 

 
 

 

PROPOSTA: Produzir um vídeo institucional divulgando uma atividade, simulando um produto ou 

um serviço, voltado a possíveis soluções em conforto térmico nas construções. 

 

OBJETIVO: Explorar de forma prática a diversidade dos conceitos da Física Térmica para o 

cotidiano das construções, tendo em vista a problemática do conforto térmico. Além disso, 

propiciar aos estudantes uma percepção de um possível campo de atuação profissional futuro. 

 

ORIENTAÇÕES 

 

- A equipe poderá apresentar: 

 

a) um produto e/ou serviço que tenha já conhecimento da existência, ou  

b) um produto e/ou serviço totalmente novo, mas que a equipe julgue ser fisicamente viável 

o seu desenvolvimento pela indústria. 

 

Mesmo que o grupo apresente algo já existente, esse produto/serviço deve apresentar ao menos 

alguma melhoria/novidade em relação ao original. Independente da escolha da equipe, a 

invenção não precisa, claro, ser testada de verdade. 

 



- O grupo deve criar um nome para empresa e/ou produto e o vídeo deve deixar muito claro 

qual(is) o(s) conceito(s) físico(s) empregado na explicação da eficiência do produto (isolamento 

térmico, calor específico, capacidade térmica, propagação de calor, etc). A ideia é aperfeiçoar 

elementos já existentes ou mesmo criar alternativas inovadoras. 

 

- As imagens/filmagens devem ser completamente feitas pelo grupo. Trechos retirados de outros 

vídeos anularão a nota. 

 

- O vídeo deve durar de 120 a 240 segundos. 

 

- A turma deverá se dividir em 6 grupos, com 5 integrantes. 

 

- Sejam muito criativos no conteúdo e na forma de criação do trabalho! 

 

- Contará para a avaliação do trabalho o atendimento de todos os requisitos acima, bem como a 

profundidade técnica e conceitual da abordagem das equipes. 

 

 

Temas: 

 

1. Soluções para pisos 

2. Soluções para paredes 

3. Soluções para telhados e coberturas 

4. Soluções para janelas e ventilação 

5. Inovações em condicionadores de ar, aquecedores, lareiras e chaminés. 

6. Tecnologias alternativas 

 

ETAPA 1: ROTEIRO 

 

O roteiro deve conter os seguintes elementos: Nome da empresa e/ou produto. Finalidade da 

empresa e/ou produto. Explicação física minuciosa do produto apresentado. Ideias para 

desenvolver o vídeo em si. Entrega dia 11/04. 

 

ETAPA 2: VÍDEO 

 

Execução do projeto elaborado pelo grupo. Exibições dos vídeos no dia 09/05. 

 



EXEMPLOS  

 

-TELHADO VERDE: https://www.youtube.com/watch?v=UF3Jw7DO3lU 

-PISO TÉRMICO: http://pisotermico.com.br/piso-termico-conforto-termico-projeto-casa-

apartamento 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

O que são vídeos institucionais? 

Vídeo institucional é uma peça de comunicação, realizada no suporte vídeo, para divulgar 

uma empresa, uma marca ou uma atividade da empresa. 

Visando a valorização de uma marca e a agregação de valores à sua imagem os vídeos 

institucionais fazem parte das ações de comunicação e marketing de uma instituição. Como são 

geralmente exibidos em eventos, sites institucionais e na própria empresa, para clientes ou 

colaboradores, é importante que reflitam a visão, os valores e a missão da empresa, reforçando 

sua identidade visual. Ao mesmo tempo é preciso que apresentem os esforços da marca em 

empreendimentos de foco cultural, ecológico e social, aumentando o mindshare em torno de 

valores sociais positivos. 

A maioria das estratégias de abordagem para vídeos institucionais são construídas 

enfatizando três principais grupos: 

  

Soluções para melhorar o conforto térmico da sua casa 

O conforto térmico é um fator importante a ser pensado na hora de construir, 

principalmente em um país como o Brasil, que possui temperaturas altas durante a maior parte do 

ano. 

Existem várias soluções para garantir o conforto térmico da sua residência, como a escolha 

dos materiais, telhas e a localização da construção no terreno. O ideal é que a preocupação com 

o conforto térmico comece a ser pensado junto com a construção da casa, porém, também é 

possível adaptar uma casa para que ela tenha um clima mais agradável. 

Para pensar na localização da casa no terreno é importante ter alguns conceitos em 

mente, por exemplo, a maioria do território brasileiro está localizado no hemisfério sul e por conta 

disso a fachada sul é menos ensolarada do que as demais, e no inverno ela tende a ficar mais 

úmida e fria, algumas aberturas nessa fachada podem garantir a entrada de luz natural sem a 

incidência direta do sol e sem aquecer demais os ambientes. 

É importante lembrar que quanto mais densos forem os revestimentos, mais eles serão 

eficientes contra a temperatura exterior. 

 


