
 
 

Tutorial – Publicação de vídeos no Youtube 

 
O Youtube apesar de não ser mais novidade, ainda continua encantando muitas  pessoas, pela possibilidade que oferece de 
pesquisa de vídeos e compartilhamento destes com a comunidade. É inegável que se trata de um serviço que marcou a internet! 
 
Este tutorial é destinado a auxiliar os alunos que têm pouca experiência em informática ou internet, e que desejam compartilhar 
com outras pessoas, seu relato acerca das experiências vivenciadas na ECC. 
 
Esperamos sinceramente que seja útil! 
 
Staff ECC 

 

Primeiro passo 

 

 Cadastrar-se e abrir uma conta no site do Youtube 

(http://www.youtube.com/signup?next=my_account) 

Obs: caso você já tenha uma conta no google, como o gmail, poderá utilizá-la neste 

cadastramento. 

 

http://www.youtube.com/signup?next=my_account


 
 

 

As informações essenciais são: 

 Seu endereço de e-mail; 

 Nome de usuário e senha que serão utilizados. 

 

Segundo passo 

 Pronto! O cadastro foi realizado e para finalizar é necessário que você acesse sua caixa postal 

(e-mail fornecido no cadastro), para poder confirmar que a conta de e-mail informada é de fato 

sua e completar o processo clicando no link que será enviado. 



 

 

 
 

 Acima você vê o e-mail que é enviado. Você poderá confirmar o cadastro através de um clique 

na frase "Confirm your email address" ou então, copiando e colando o link que aparece 

iniciando com http://www.youtube.com/... 

 

 Após clicar no link do e-mail de confirmação, você é enviado para a tela de configuração do seu 

cadastro pessoal no Youtube, onde você poderá marcar canais, procurar amigos, subscrever 

vídeos, etc., bem como (o assunto deste tutorial), o link para UPLOAD de um vídeo (lá em cima, 

à esquerda, da tela). 

 

 Clicando na opção de upload, entra na tela do passo 1 para upload do vídeo. 



 

Terceiro passo (upload de vídeo) 

 

 Primeiro selecione o vídeo, seja de um arquivo do seu computador ou de um dispositivo de 

gravação (webcam). 

 

 

 

 Você deverá criar um título para o vídeo, uma descrição, tags (que são palavras chaves pela 

qual irão procurar seu vídeo... No caso da ECC, sugerimos por exemplo, ECC, depoimento, 

relato, aluno,  etc.  



 
 

 



 

 Escolher uma categoria (abaixo está a relação atual das categorias disponíveis... escolha a 

opção Educação). 

 

 
 O vídeo publicado estará vinculado à sua conta no Youtube. 

 Para que ele seja publicado no site da ECC, será necessário entrar na seção “Depoimentos” 

“Mande o seu depoimento”, preencher os campos solicitados e informar no campo “Video” o link 

do vídeo que foi gravado e está disponível no Youtube. 

Obs: O depoimento encaminhado, será analisado pela ECC e a escola entrará em contato com aluno, 

para ajuste dos detalhes da publicação deste no site. 


