
tutorial para realização e entrega do vídeo
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GRAVAÇÃO
Grave um vídeo de até 10 minutos apresentando o seu trabalho. A 
gravação pode ser realizada no Google Meet ou no Zoom Meetings. 
Como instrumento de apoio para a sua apresentação, utilize o modelo 
de PowerPoint (disponível aqui).

Após finalizada a gravação, chegou o momento de você colocar seu 
vídeo no YouTube a fim de, posteriormente, compartilhar conosco o 
link de acesso para o seu vídeo. Ainda não sabe como fazer isso, então 
acompanhe o tutorial nas páginas a seguir!

IMPORTANTE: para que tenha acesso a opção “Gravar reunião”, é preciso que 
faça login por meio de e-mail institucional (exemplo: @uel.br) ou possua a versão 
premium da plataforma, caso contrário, a opção “Gravar reunião” fica indisponível.

IMPORTANTE: antes de colocar seu vídeo no YouTube, confira como 
ficou a gravação.

Sua gravação será realizada por meio do Google Meet, mas você ainda 
não tem familiaridade com essa plataforma. Recomendamos que assista o 
tutorial “Como gravar aulas e reuniões no novo Google Meet”, disponível 
em: <https://youtu.be/QK8-RQosb24>. 

Sua gravação será realizada por meio do Zoom Meetings, mas você ainda 
não tem familiaridade com essa plataforma. Recomendamos que assista 
o tutorial “Como gravar vídeos e aulas utilizando o Zoom Meetings”, 
disponível em: <https://youtu.be/gegiW07BKyc>.

https://docs.google.com/presentation/d/1QAb6IFal4wouWMP0Q_TWkJDuJuNNRNUt/edit?usp=sharing&ouid=108692094645609288672&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/QK8-RQosb24
https://youtu.be/gegiW07BKyc
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1ª  ETAPA:
Acesse o YouTube www.youtube.com.br.

Você precisa de uma Conta do Google para fazer login no YouTube. A Conta do Google 
funciona para todos os produtos do Google como o Gmail, o Maps, o YouTube e outros.

Caso já tenha se inscrito em alguns desses produtos antes, você já tem uma Conta do Goo-
gle e pode fazer login no YouTube, como demonstra a imagem abaixo.

2ª  ETAPA:
No canto superior direito, clique em “Adicionar conta”.

3ª  ETAPA:
Você poderá ser encaminhado para outra tela, a fim de escolher a conta a ser adicionada. 

http://www.youtube.com.br
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4ª  ETAPA:
Após adicionar uma conta ao YouTube, no canto superior direito, clique em “Enviar”. 

5ª  ETAPA:
Insira um nome para seu canal como, por exemplo, seu nome e sobrenome.



Como colocar o vídeo no YouTube? 3

6ª  ETAPA:
Clique no ícone para procurar o vídeo em seus arquivos do computador ou arraste o arquivo 
que deseja carregar para a nova tela.

Uma nova página será aberta, a qual indicará o processo de carregamento de seu vídeo. 
Como é possível observar na imagem abaixo, é importante que a página permaneça aberta 
até a conclusão do processo de carregamento do vídeo, caso o contrário você deverá co-
meçar o processo desde o início.
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7ª  ETAPA:
Durante o processo de carregamento de seu vídeo ou após a conclusão, é possível confi-
gurar “Informações básicas”, “Traduções” e “Configurações avançadas”, sendo que “Tradu-
ções” não é necessário configurar, ficando assim a seu critério.

Em “Informações básicas”:

• Insira o seguinte título para seu vídeo “1ºSUELCé10 - Seu Nome e Sobrenome” (exemplo: 
1ºSUELCé10 - Camila Souza).

•  Defina uma opção de privacidade para o seu vídeo clicando em Não listado (visível apenas 
para quem você divulgar o link). Caso considere pertinente, fica a seu critério selecionar a 
opção Público (visível para todos).

•  Escolha uma miniatura que melhor represente seu vídeo - Essa imagem aparece antes da 
reprodução de seu vídeo.

Em “Configurações avançadas”: 

•  Desmarque a opção “Permitir comentários”.
•  Desmarque a opção “Os usuários podem visualizar as classificações deste vídeo”.
•  Em “Licença e propriedade de direitos”, selecione a opção “Licença padrão do YouTube”.
•  Em “Certificação de legenda”, não é preciso selecionar uma opção.
•  Em “Opções de distribuição”, desmarque as opções.
•  Em “Restrições de idade”, desmarque a opção.
•  Em “Categoria”, considerando o objetivo de seu vídeo, marque a opção “Educação”.
•  Em “Local do vídeo”, deixe em branco.
•  Em “Idioma do vídeo”, não é preciso selecionar uma opção.
•  Em “Contribuições comunitárias”, desmarque a opção.
•  Em “Estatísticas do vídeo”, desmarque a opção.
•  Em “Vídeos 3D”, desmarque a opção.
•  Em “Declaração de conteúdo”, desmarque a opção.
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8ª  ETAPA:
Após concluir o carregamento e configurações de seu vídeo no YouTube, é preciso que você 
clique em “Publicar” a fim de salvar as configurações realizadas. Fique atento a informação 
“Todas as alterações foram salvas”.

ATENÇÃO: Não se esqueça, sempre quando realizar alguma alteração é preciso salvar as 
alterações e conferir a informação de que “Todas as alterações foram salvas”.

9ª  ETAPA:
Após clicar em “Publicar” aparecerá as opções de “Compartilhar”, “Incorporar” e “E-mail”.
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Em “Compartilhar” é o local onde aparecerá o link de acesso para seu vídeo, sendo este o 
link que você irá compartilhar conosco (Ctrl c + Ctrl v) pelo e-mail ciencia10uel@gmail.com.

ATENÇÃO: No assunto do seu e-mail, coloque “1ºSUELCé10 - Seu Nome e Sobrenome - 
Link do Vídeo” (exemplo: 1ºSUELCé10 - Camila Souza - Link do vídeo).

Seu vídeo está pronto para ser visualizado por outras pessoas!

Você receberá em seu e-mail (conta que você adicionou) uma confirmação de que seu ví-
deo está no YouTube “Parabéns. Agora, seu vídeo está no YouTube!”. Caso não esteja na 
caixa de entrada, verifique no “Spam”.

Qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecimentos!
e-mail para contato: ciencia10uel@gmail.com




