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Neste material você aprenderá: 

 

● Como criar uma conta no Youtube 

● Como criar um canal no Youtube para poder enviar um vídeo 

● Como enviar um vídeo para o Youtube 

● Como remover o vídeo do Youtube após o evento (se desejar)  

● Como excluir o seu canal/conta do Youtube após o evento (se desejar)  

 

Passo 1: Crie uma conta no Youtube  
https://support.google.com/youtube/answer/161805?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR&oco=0 

 

1. Acesse o YouTube https://www.youtube.com/ 

2. No canto superior direito, clique em FAZER LOGIN. 

 

3. Clique em Criar conta. 



 

4. Clique na opção Para mim. 

5. Digite seus dados e clique em Próxima. 

 

6. Confira sua caixa de e-mail, informe o código de verificação recebido e clique em 

Verificar. 

 



7. Verifique seu número de telefone (se o google solicitar) , digite/selecione novos dados e clique 

em Próxima. 

 

8. Adicione seu número de telefone à sua conta para usar em todos os serviços do Google (se 

desejar e após ler sobre isso) ou clique em Pular (se não desejar). Em seguida, leia as 

informações que estão na tela 'Privacidade e Termos' e nos links citados nela, faça as 

concordâncias necessárias e clique em Criar conta.  

Passo 2: Crie um canal no Youtube  
https://support.google.com/youtube/answer/1646861 

 

 

1. Faça login no YouTube https://www.youtube.com/ em um computador 

 

 

2. Clique em e, em seguida, em Crie um canal. 



 

3. Leia as informações da janela que aparecerá para iniciar o processo e, em seguida, 

clique em PRIMEIROS PASSOS. 

 

 

4. Leia os Termos de Serviço do Youtube e clique no botão SELECIONAR da opção 

Usar seu nome. Na tela seguinte, clique em CONFIGURAR MAIS TARDE. 

 

 

Passo 3: Como enviar a gravação de sua apresentação ou os vídeos que pretende 

utilizar durante a sua apresentação para o Youtube 
https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR#zippy= 



 

1. Faça login no YouTube Studio http://studio.youtube.com/ 

 

2. No canto superior direito, clique em  CRIAR  e, em seguida, em Enviar vídeos. 

 

3. Após ler os Termos de Serviço, as diretrizes da comunidade do Youtube e as 

informações do Saiba mais, clique em SELECIONAR ARQUIVOS. Em seguida, 

selecione o arquivo que você quer enviar. 

 

OBS.: Se você fechar a página de envio antes de escolher as configurações, seu vídeo será 

salvo como rascunho na página "Vídeos"  (em https://studio.youtube.com/channel/, Conteúdo). 

 

 

Etapa 1: Preencha/Selecione os Detalhes e clique em PRÓXIMO. 



 
 

Título O título do 

seu vídeo. 

Este campo é 

obrigatório. 

Descrição As 

informações 

que serão 

exibidas 

abaixo do 

vídeo. 

Miniatura https://support.google.com/youtube/answer/72431 

 

A imagem 

que será 

exibida aos 

espectadores 

antes de eles 

clicarem no 

vídeo. 

Playlists Adicione seu 

vídeo a uma 

playlist 

existente ou 

crie uma 

nova. 

Público https://support.google.com/youtube/answer/9527654 

 

Para cumprir 

a Lei de 

Proteção da 

Privacidade 

On-line das 

Crianças 

(COPPA, na 



sigla em 

inglês), é 

necessário 

informar caso 

seus vídeos 

sejam 

conteúdo 

para crianças. 

Restrição de idade (avançado) 

https://support.google.com/youtube/answer/2950063  

Vídeos com 

restrição de 

idade podem 

não ser 

apropriados 

para todos os 

públicos. 

 
Etapa 2: Preencha os Elementos do vídeo (se quiser) e clique em PRÓXIMO . 

Observação: Você pode pular esta etapa clicando direto em PRÓXIMO. 

 

Etapa 3: Em Visibilidade : 

 

- Mantenha a opção Salvar ou Publicar selecionada 

- Selecione a opção Não listado 

- Clique em SALVAR 

 
 

Etapa 4: Copie o link do seu vídeo clicando em  e salve este link com você para 

informá-lo no chat da sala de sua sessão no momento oportuno de sua apresentação. Em 

seguida, clique em FECHAR. 



 
 

 

Prontinho! Agora você já está de posse do link da gravação de sua apresentação ou do link do 

video que pretende utilizar durante sua apresentação (link que deverá informar no chat da 

sessão em que seu trabalho será apresentado no momento oportuno de sua apresentação). 

Mais para frente, informaremos como conseguirá verificar, quando a programação for publicada, 

em qual sessão seu trabalho será apresentado, a data dela e o horário nela previsto para sua 

apresentação de trabalho.  

 

 

Como remover a gravação de sua apresentação ou o vídeo que utilizou durante sua 

apresentação do Youtube (deve ser feito apenas após o evento, caso deseje) 
https://support.google.com/youtube/answer/55770?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR 

 

1. Faça login no YouTube Studio http://studio.youtube.com/ 

2. No menu à esquerda, clique em Conteúdo. 

 

3. Passe o cursor sobre o vídeo que você quer excluir, clique em  Opções  e, em 

seguida, clique em Excluir para sempre  . 



 

 

4. Marque a caixa de seleção Entendo que a exclusão é permanente e não pode ser 

desfeita e, em seguida, clique em EXCLUIR PARA SEMPRE para excluir 

permanentemente o vídeo 

 
 

Caso queira excluir o seu canal/conta do Youtube, confira em  

https://support.google.com/youtube/answer/55759?hl=pt-BR%20como%20fazer. 

 


