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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS - PRAC 

  

PROJETO DE EXTENSÃO: Competências em informação - Tutoriais em 
Tecnologias Intelectuais para disseminação da informação na web.  

  

Coordenador/Orientador:  

Prof. Dr. Wagner Junqueira de Araújo 

 

Co-Orientadoras:   

Prof.ª. Dra. Isa Maria Freire 

Prof.ª. Ms. Alba Lígia de Almeida Silva 

  

Equipe:        

Andreonni Medeiros Di Lorenzo 

Cristiana da Silva Dantas 

Daniela Silva Borges de Oliveira 

Enelucia Santos da Silva 

Maria Janienne Alves Pereira de Medeiros 

 

Contato para dúvidas e suporte on-line:  

Email: projetodeextensaotutoriais@gmail.com 

Skype: contatotutoriaisnaweb 
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TUTORIAL PARA POSTAGEM DE VÍDEO NO SITE YOUTUBE 

 

Este tutorial tem como finalidade auxiliar na postagem de vídeos no site 

Youtube. Antes de disponibilizar um vídeo no Youtube, é necessário que sigamos 

determinados procedimentos a fim de atingir nosso objetivo. 

Veremos o processamento técnico das postagens, tais como: gravar imagens 

ou adquiri-las da internet; passar o vídeo de uma câmera digital maquina fotográfica 

ou celular, para o computador; com o vídeo armazenado no computador é necessário 

editá-lo; com o arquivo pronto é só acessar o site do Youtube. 
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PASSO A PASSO 

1º passo 

Acessar  a página www.youtube.com 

 

Fonte: www.google.com  Acesso em: 05/04/2011 

2º passo 

Fazer o login, caso não tenha, ao lado do ícone login você vai encontrar um link para 

poder criar sua conta no Google. 
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Fonte: www.youtube.com  Acesso em: 05/04/2011 

 

3º passo 

Fazer  login no site do YouTube. 

 

 

 

Faça login no YouTube com o seu YouTube 

OU conta do Google  

 

Nome de usuário:   

  

Senha:   

  

http://www.youtube.com/
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4º passo 

Ao fazer login vai aparecer a sua página do YouTube.(Para enviar vídeos você deve 

clicar no ícone enviar vídeos. 

 

Fonte: www.youtube.com  Acesso em: 05/04/2011 

 

 

 

 Continuar conectado  

 Login
 

Não consegue acessar a sua conta?  
 

http://www.youtube.com/
https://www.google.com/accounts/recovery?service=youtube&continue=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26nomobiletemp%3D1%26hl%3Dpt_BR%26next%3D%252F
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5º passo 

Após você ter clicado em enviar vídeos vai aparecer a página seguinte (Para enviar 

vídeos do seu computador é preciso antes ter um vídeo na memória do mesmo ou em 

um dispositivo de armazenamento conectado ao computador). 

 

Fonte: www.youtube.com  Acesso em: 05/04/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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6º passo 

Ao clicar em enviar vídeo vai abrir uma janela para você selecionar o material a ser 

enviado: 

 

Fonte: www.youtube.com em:05/04/2011 

 

7º passo 

Ao selecionar o material você vai esperar o YouTube carregar o vídeo para que este 

possa estar disponível na rede. 

http://www.youtube.com/
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Fonte: www.youtube.com  Acesso em: 05/04/2011 

8º passo 

Depois de o vídeo ser enviado (carregado) você vai preencher os campos com o título, 

a descrição do que se trata o mesmo e as palavras chaves para o que a Google possa 

relacionar através da indexação seu vídeo com os demais vídeos já existentes no site. 

 

http://www.youtube.com/
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Fonte: www.youtube.com  Acesso em: 05/04/2011 

 

Ao fim do carregamento o vídeo já vai estar disponível no site 

 

 

http://www.youtube.com/

