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APRESENTAÇÃO

Desde 2019, a Reitoria Digital da Universidade Federal de
Goiás, gerencia o canal oficial da UFG no YouTube que
possui mais de 40 mil inscritos. Atualmente a instituição é a
segunda universidade com o maior número de inscritos no
país.

O canal da UFG no YouTube se tornou um espaço de
convivência, informação e entretenimento, cada vez mais
acolhido pela comunidade universitária e externa. 

Além disso, a crescente demanda pela utilização dessa rede,
fortaleceu o surgimento de outros canais setoriais, que
contemplam unidades acadêmicas, projetos de extensão
e/ou laboratórios da universidade, promovendo a
divulgação científica destas equipes. 

Nesse sentido, a Reitoria Digital desenvolveu o presente
manual no intuito de auxiliar a comunidade da UFG à
compreender o processo de solicitação e transmissão de
vídeos/lives no canal UFG Oficial.
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O Youtube é uma plataforma dedicada a vídeos, essa  rede é
acessada por mais de 95% dos internautas brasileiros,
segundo o relatório Global Digital 2019¹, da agência We Are
Social. 

Mundialmente, possui um bilhão de usuários ativos e
atualmente é o canal de maior crescimento e difusão da
UFG.

YOUTUBE   

O StreamYard é um software que funciona como um
estúdio virtual, onde o solicitante pode fazer lives e
transmiti-las através de redes sociais (YouTube, Facebook,
Linkedin e Twitter), podendo ser feita de forma simultânea,
em mais de uma plataforma ao mesmo tempo.

Toda a transmissão é feita através de um navegador de
internet, ou seja, não é necessário baixar ou instalar um
programa no computador. Basta acessar o site da
plataforma e ingressar como convidado ou gestor.

A plataforma permite  até 12 pessoas no estúdio virtual e 10
pessoas na tela transmissão, sem a necessidade de estarem
no mesmo ambiente físico.

STREAMYARD

¹ Manual de Redes Sociais - SECOM/UFG - Disponível em
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/84/o/Manual_-
_Redes_Sociais_Secom_UFG.pdf
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     O canal UFG Oficial no Youtube conta com transmissões
ao vivo (lives) de simpósios, cursos, palestras, seminários,
entrevistas, apresentações culturais diversas, entre outros.
 
PASSO 1: ENVIAR UM EMAIL 
(com antecedência mínima de 15 DIAS antes do evento)

Para viabilizar a live, o solicitante precisa encaminhar um e-
mail para <reitoriadigital@ufg.br>, contendo:

a) data e horário da live;
b) nome do servidor responsável e unidade de lotação;
c) título da live;
d) breve descrição da temática da live;
e) telefone de contato com WhatsApp.

  Nossa equipe criará um grupo de whatsapp para a
organização da live, onde o solicitante deverá indicar a
equipe de transmissão: 

a. gestor(a) de telas;  b. apresentador(a); 
c. gestor(a) do chat. 

As solicitações que venham a surgir após o período
mínimo de 15 dias, passarão por análise de

disponibilidade pela equipe. 

PROTOCOLO PARA
SOLICITAÇÃO DE LIVES

PASSO 2: PROJETO DE EXTENSÃO DETALHADO 
(até uma semana antes do dia do evento)

a) Elaborar projeto de extensão (modalidade evento) com o
detalhamento da live, aprovado pelo Conselho Diretor da
unidade de origem ou assinado pela direção da Unidade
Acadêmica do proponente do evento. Além dos dados
corriqueiros de um projeto de extensão.
 
b) Depois do projeto aprovado na unidade, o mesmo deverá
ser enviado à Reitoria Digital UFG <reitoriadigital@ufg.br>
em formato PDF.
 

PASSO 3: FORMULÁRIOS 
(até o dia antecedente ao evento)
 
a) Declaração de responsabilidade de conteúdo, preenchido
pelo solicitante até o dia do evento;

b) Termo de autorização de uso de imagem e voz, que
deverá ser preenchido pelos participantes.
 

Ambos formulários estão disponíveis online, em Google
Forms, na página da Reitoria Digital.
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1920 x 1080 pixels - Illustrator, Canva, Photoshop, etc;
16:9 - Power Point.

  O solicitante também é responsável pelo seguinte aparato
técnico: computador/notebook com acesso à internet banda
larga. 
 
     A Reitoria Digital oferece apoio à transmissão, por meio
de reunião prévia com os responsáveis pelo evento para
orientações, e treinamento para uso de software específico
para gestão de telas, no caso de eventos com mais de uma
pessoa/conexão partindo de lugares diferentes. 
 
     A responsabilidade sobre o conteúdo é do proponente
do evento, que deve atentar para questões como direitos
autorais e licenças de uso dos materiais utilizados/exibidos
na transmissão.
 
PASSO 4: TELAS DE TRANSMISSÃO E FICHA TÉCNICA 
(até o dia antecedente ao evento)

Para envio de links de divulgação e sala de transmissão, é
obrigatório o envio de:
 
a) 4 "telas" (artes) no formato para o Youtube:

Dimensões da arte: 

Tela 1 - Informação gerais da live com a data, o horário e o
canal de transmissão da live

Tela 2 - Informações gerais da live com a mensagem "EM
INSTANTES"

Tela 3 - Background sem nenhum texto, que servirá de
"fundo" para a transmissão

Tela 4 - Informações gerais da live com a mensagem
"AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO"
 
SUGESTÃO: Realize um roteiro da live, detalhando
"abertura" (x minutos), "tempo para cada painelista" (x
minutos), "encerramento" (x minutos), para sua própria
organização e dinâmica de transmissão.
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Tela 1

Tela 2

Tela 3

Tela 4
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b) Ficha técnica contendo as seguintes informações:
 
Tema: Título da live (até 100 caracteres)
Demais informações (até 5000 caracteres)

Dia e horário: (duração da live)
Descrição: Breve descrição do assunto a ser tratado
Mediadores: Nome e breve descrição do currículo
Painelistas: Nome e breve descrição do currículo
Realização: Departamento ou Unidade Acadêmica

Apoios/Parcerias:
Gestão de telas: 
Gestão de chat: 

Gestão do Canal UFG Oficial:
Pablo Fabião Lisboa (Coordenador Reitoria Digital UFG)
Henrique Moreira Oliveira (Gerente de lives do Youtube UFG
Oficial)
Marília Fernanda Sabino de Sousa (Gerente de lives do
Youtube UFG Oficial)

Informe: As manifestações expressas por convidados que
participam dos eventos e transmissões online no canal UFG
Oficial representam, exclusivamente, as opiniões dos seus
autores e não, necessariamente, a posição institucional da
UFG.

OBSERVAÇÕES:

a) As telas de transmissão e a ficha técnica devem ser
enviadas para o e-mail <reitoriadigital@ufg.br>;

b) Os TREINAMENTOS na plataforma StreamYard devem
ser solicitados pela equipe através do grupo WhatsApp
criado para o evento, sendo assim possível verificar a
disponilidade de agendamento. 

O treinamento é voltado apenas para 
GESTORES DE TELA E CHAT. 

 
Duração: 1h30 - Modo Remoto
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PROTOCOLO PARA
UPLOAD DE VÍDEOS

O QUE DEVO FAZER PARA SOLICITAR UPLOAD DE VÍDEOS
DA MINHA PRODUÇÃO? 
 
     Podem ser submetidos ao Canal UFG Oficial no Youtube
quaisquer produções técnicas audiovisuais que estejam
associadas às graduações e programas de pós-graduação
da UFG.

PASSO 1: CRIAR PROJETO DE EXTENSÃO

 a) Elaborar projeto de extensão (modalidade evento) com o
detalhamento da produção audiovisual, aprovado pelo
Conselho Diretor da unidade de origem ou assinado pela
direção da Unidade Acadêmica do proponente do evento.
Além dos dados corriqueiros de um projeto de extensão.
 
b) Depois do projeto aprovado na unidade, o mesmo deverá
ser enviado à Reitoria Digital UFG <reitoriadigital@ufg.br>
em formato PDF.

PASSO 2: FORMULÁRIOS 
(até o dia antecedente da estreia)
 
a) Declaração de responsabilidade de conteúdo, preenchido
pelo solicitante até o dia do evento;

b) Termo de autorização de uso de imagem e voz, que
deverá ser preenchido pelos participantes.
 

Ambos formulários estão disponíveis online, em
Google Forms, na página da Reitoria Digital.
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1920 x 1080 pixels - Illustrator, Canva, Photoshop, etc;
16:9 - Power Point.

PASSO 3: MINIATURA E FICHA TÉCNICA
(até o dia antecedente ao evento)

a) Arte contendo informações gerais do vídeo, como nome
do projeto, título do vídeo, nome do programa de pós-
graduação, apoios (logos) e orientadores.

Dimensões da arte: 

b) Ficha técnica contendo as seguintes informações:
 
Tema: Título do vídeo (até 100 caracteres)
Demais informações (até 5000 caracteres)

Dia e horário: (duração da live)
Descrição: Breve descrição do assunto a ser tratado
Realização: Departamento ou Unidade Acadêmica
Apoios/Parcerias: -

Gestão do Canal UFG Oficial:
Pablo Lisboa (Coordenador Reitoria Digital UFG)
Henrique Moreira (Gerente de lives do Youtube UFG Oficial)
Lais Dias (Gerente de lives do Youtube UFG Oficial)

Informe: As manifestações expressas por convidados que
participam dos eventos e transmissões online no canal UFG
Oficial representam, exclusivamente, as opiniões dos seus
autores e não, necessariamente, a posição institucional da
UFG.

Miniatura
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PASSO 4: ENVIAR UM EMAIL 
 
Para o upload, o solicitante precisa encaminhar um e-mail
para <reitoriadigital@ufg.br>, contendo:
 
a) Projeto de extensão em formato PDF;

b) Nome do(a) orientador(a) responsável e unidade de
lotação (departamento ao qual o(a) professor(a) está
vinculado);

c) Nome da graduação/unidade ou programa de pós-
graduação;

d) Ficha técnica (descrita no item anterior);

e) Arte no formato para o Youtube (descrita no ítem
anterior);

f) Arquivo de vídeo no Google Drive para upload no canal.

Inserir e trocar as telas disponibilizadas pela própria
organização do evento;
Inserir e retirar as pessoas que estarão ao vivo na live;
Iniciar e encerrar a transmissão;
Inserir e retirar o conteúdo apresentado pelos
panelistas na live;
Inserir e retirar vídeos;
Inserir e retirar comentários do público na tela;
Inserir e retirar banners na tela.

Ficar atento as solicitações no chat privado;
Criar e publicar formas de interação nos comentários
(ex: resposta a dúvidas, envio de links...);
Separar na pasta de favoritos comentários relevantes
para serem exibidos na tela pelo gestor de tela;
Bloquear usuários que fazem comentários
inapropriados;
Escrever banners que devem ser exibidos na live pelo
gestor de telas.

Função: Gestor(a) de telas

Função: Gestor(a) de chat

GESTÃO DE TELAS E CHAT

Para que transmissão flua bem, a Reitoria Digital indica que
ao menos duas pessoas participem do treinamento, sendo
uma responsável pela gestão de telas e outra pela gestão de
chat.
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ACESSO COMO ADMINISTRADOR(A)
(Gerenciamento de telas e/ou chat)

O acesso como administrador(a) possibilita o gerenciamento
de telas e a mediação do chat público.

Para realizar o acesso é necessário uma requisição de
códigos via grupo do WhatsApp criado para o evento. 

O acesso pode ser feito seguindo os passos abaixo:

1 - Acesse: https://streamyard.com/login

2 - No campo “E-mail address” insira o seguinte e-mail:
webconferencia.secom@ufg.br

3 - Será pedido um código de 6 dígitos que é gerado e
enviado ao e-mail da reitoria. O agente da Reitoria Digital
enviará o código através do grupo imediatamente, mediante
aviso. O código muda a cada 15 minutos.

4 - Com o acesso completo, é só entrar no link da sala de
seu evento agendado.

TUTORIAL STREAMYARD

SALA DE TRANSMISSÃO

     A sala de transmissão do evento poderá ser acessada
através do link enviado por e-mail/WhatsApp ou via página
inicial do StreamYard, após o login. 

     Uma vez dentro da sala e com acesso de administrador,
é possível se adicionar à tela de transmissão e gerir as
transmissões, operando o chat, ou cuidando da gestão de
telas.

Estúdio StreamYard
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ATENÇÃO: Os códigos somente são repassados de
segunda à sexta-feira, entre 08h e 18h. Fora deste
período, a organização do evento deve aguardar. 

https://streamyard.com/login
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Chat
privado

Adicionar à
transmissão

ADICIONANDO OS CONVIDADOS À TELA

Com o acesso de administrador você consegue ver os
demais participantes no que chamaremos de Backstage
(Miniatura de câmeras que ficam na parte inferior da tela).  

É neste campo que é possível adicioná-los à tela de
transmissão. Lembrando que quando não adicionados, os
convidados só podem interagir através do Chat Privado,
(quarto ícone no canto direito da sala de transmissão - ver
figura abaixo).

Para adicionar os convidados à tela, basta passar o mouse
sobre a câmera desejada e clicar na opção Adicionar a
transmissão. A pessoa será transmitida e você poderá
interagir com ela através de vídeo e som.

Adicionando convidados à tela

Para remover a pessoa da transmissão, deve ser feito o
mesmo procedimento: passar o mouse sobre a miniatura
da câmera desejada no Backstage e clicar em “Remover”:

Lais Dias - Reitoria Digital UFG
Henrique Moreira - RD UFG

Quando administrador, podemos adicionar e remove-los à
tela, ligar e desligar o microfone do convidado (basta clicar
no ícone de microfone) e mudar o nome que aparece na
tela (clicar no nome no canto inferior).

Observação: O ideal a ser exibido na tela é o nome e
sobrenome da pessoa, bem como a unidade acadêmica
onde ela atua. Isso ajudará o público a identificar quem
está participando da transmissão.

Exemplos: 

Utilize somente caixa alta para a primeira letra do nome ou
para siglas.
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MENU INFERIOR

Na parte inferior da tela do StreamYard, você encontra uma
serie de funcionalidades, de controle pessoal e dos demais
participantes do estúdio:

a) Ativar e desativar som: Ao clicar, você ativa ou desliga
microfones.

b) Iniciar e desligar a câmera: Ao clicar, você ativa ou desliga
a própria câmera.

c) Configurações: Ao clicar, abre-se uma tela com uma série
de itens, geralmente estes já estão ajustados
automaticamente para o bom desenvolvimento da
transmissão. Mas, é aqui que pode-se configurar áudio e
imagem de câmera em caso de mais de um dispositivo.

d) Compartilhar: A opção de compartilhamento se
subdivide em alguns itens úteis na transmissão,
acompanhe a seguir.

- Slides: Aceita o compartilhamento de arquivos do seu
computador e Google slides no formato PPT (PowerPoint) e
PDF. Você pode subir para a nuvem da plataforma seu
arquivo, através do botão "Seu Computador".

- Arquivo de vídeo: Adiciona um arquivo de vídeo ao estúdio
para inserção na transmissão. 

- Compartilhar a tela: Você poderá escolher entre as opções
tela cheia, janela ou guia do navegador. Em caso de
apresentação de vídeo externo (Youtube/Drive) ou página
web em uma dessas abas, o ideal é escolha a opção guia do
navegador. 

Não se esqueça de clicar em "Compartilhar áudio da
guia/sistema" para que seja transmitido integralmente.

Para todas as opções, a tela compartilhada aparecerá no
Backstage e você poderá transmiti-la em um momento
oportuno, como se fosse uma "pessoa", passando o mouse
por cima e clicando para subir à tela. Ao final, para remover,
realize o mesmo processo. Cabe ao gestor de telas autorizar
transmissão e o convidado, compartilhar.
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LAYOUTS DE CÂMERA

    Uma vez que as pessoas estão adicionadas à tela de
transmissão, você pode escolher qual o melhor layout para
sua apresentação de acordo com o número de pessoas na
sala. O StreamYard oferece 8 configurações diferentes de
Layout, sendo os quatro primeiros relacionados à câmeras
e os quatro últimos, relacionados à câmeras e
compartilhamento de tela:

Observação: Sempre que for utilizar conteúdos com áudio,
certifique-se que esse tenha seus direitos autorais livres,
caso contrário, o YouTube pode barrar/derrubar a
transmissão.

e) Convidar: Ao clicar nesse item abre-se uma janela com o
link para convidar as pessoas a entrarem no estúdio.

f) Sair do estúdio: Ícone para sair da sala do StreamYard.

1 2 3 4 5 6 7 8

01 - O primeiro layout é utilizado quando se deseja apenas
uma pessoa na tela. Não o utilize quando mais pessoas
na tela transmissão, pois as demais não irão aparecer,
mesmo que selecionadas para subir a tela.

02 - A segunda tela é recomendada quando houver mais do
que quatro indivíduos na tela. Observação: Esse layout 
 tem um formato retangular e pode cortar parte do rosto e
do nome dos participantes. Evite utiliza-lo quando houver 
 intérpretes de libras na tela, pois esse recurso acaba
cortando as expressões. 

03 - Essa é a configuração mais recomendada. Pois permite
uma boa visibilidade dos participantes na tela com
amplitude da câmera. Esta é automaticamente selecionada,
por ser o layout padrão da plataforma. 

04 - O layout de destaque é recomendado quando
necessária ênfase na fala de um dos participantes. (ex.
debates - perguntas e respostas). Para adicionar o
participante na posição de destaque, na tela de
transmissão, clique, segure e arraste a câmera do
participante para a posição desejada.

Obs.: Em todos os layouts, é possível realizar
movimentação de câmeras, como no layout 4. Basta

realizar o mesmo processo.
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LAYOUTS DE COMPARTILHAMENTO DE TELA

   Uma vez que o arquivo/tela está disponível para
compartilhamento no backstage você pode escolher qual o
melhor layout para sua apresentação. O StreamYard
oferece 4 configurações diferentes de Layout:

05 - Este não é recomendado, pois, o painelista/participante
que está apresentando fica com uma câmera maior que a
do arquivo (onde tem a informação) na tela. 

06 - Este é a configuração padrão e automática. Potanto,
mais recomendada. Esta permite uma boa visibilidade do
arquivo compartilhado e dos participantes na tela.
Recomenda-se deixar apenas o  expositor em tela com
seu compartilhamento.

07 - Este não é recomendado, pois, os participantes ficam
posicionados no canto inferior da página podendo sobrepor
as informações presentes no arquivo e dificultando a
visualização do público.

08 - Neste, o arquivo/tela a ser apresentado ocupará toda a
tela da live, ficando somente a voz do expositor. Não
recomenda-se este layout, pois é interessante a
identificação do espectador frente ao apresentador.

MENU LATERAL DIREITO

 Na parte lateral direita do StreamYard, você encontra uma
serie de funcionalidades que ajudarão na interação entre os
participantes e o público.

a) Chat privado: Esse é o chat onde os participantes que
estão no estúdio usarão para se comunicar durante a
transmissão de forma privada. Esse recurso é utilizado para
proporcionar diálogo entre quem está ao vivo e quem está
no backstage (como os gestores de tela e chat). 

17



- Suspender/Bloquear o usuário: Ao lado do ícone de
favoritar, se encontram "três pontinhos". Caso a
transmissão receba algum comentário inapropriado,  pode-
se apagar o comentário bloqueando o usuário. Este poderá
continuar assistindo sua transmissão, mas, não conseguirá
comentar novamente no canal da UFG Oficial. A opção de
suspender o usuário, impossibilita o usuário de comentar
por 5 minutos, podendo voltar a comentar. 

Observação: Cuidado ao bloquear usuário, o ícone  de
bloqueio fica dentro do comentário e deve ser clicado  com
cuidado para não exibir o comentário inapropriado na tela
da live. Sendo inviável apagar do vídeo posteriormente.

b) Comentários: Esse é o chat que os espectadores da
transmissão usam para se comunicar. A conversa aqui é
pública e todos que estão assistindo a live pode participar.
O gestor de chat participa dessa conversa, ele interage em
nome da instituição/canal.  (Ex. Responde perguntas, coloca
avisos, envia links). Todos os comentários são filtrados do
canal transmitido (Youtube, Facebook, Linkedin, Twitter).

- Exibir/Ocultar: Ao passar o cursor sobre um comentário
feito, aparece a opção de clicar e exibi-lo na tela. O
comentário não sai automáticamente da tela, para retira-lo,
basta clicar novamente no comentário e ocultar.
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- Favoritar comentário: Ao passar o cursor sobre um
comentário feito, apareceráno canto superior direito uma
"estrela". Ao clicar no ícone, automaticamente surgirá uma
pasta lateral com os comentários favoritados. Tal recurso é
bastante utilizado para separar e agrupar perguntas
durante um evento. 



Criar uma
pasta para seu

evento

Dentro da pasta,
crie seus 
banners

c) Banners: Ao clicar no item, encontramos a possibilidade
de criar uma pasta para o evento. Dentro da pasta,
adicionamos recados/avisos que aparecerão na tela para o
público.  

- Criar um banner: Temos dois formatos de apresentação
na tela: o formato clássico e o formato contador. No
formato clássico o recado aparece na tela em destaque fixo,
já no formato contador, esse fica rolando no canto inferior
da tela. Os dois formatos podem ser usados de forma
simultânea. 
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d) Marca: Encontramos vários itens que ajudam a compor a
identidade visual e adicionar conteúdos à tela do evento. 

- Pastas: Na parte superior da lista, aparecerão pastas onde
pré-configurações estarão disponíveis. Atenção: Você
poderá alterar somente as configurações da pasta com o
nome do "mês".

- Cor da marca: Ao clicarmos no quadro onde encontra-se a
cor, abrimos um leque de opções de tons que você pode
escolher conforme a identidade visual do seu evento.

- Tema: Nesse item podemos escolher o modelos visuais de
como os nomes, banners e comentários serão exibidos na
tela. Observação: Mantenha a caixa de seleção "exibir
nomes de exibição" sempre ativado, assim o publico
conseguirá identificar nominalmente os convidados na
transmissão.

- Logotipo: Nesse item podemos escolher qual logo será
exibido na tela. Não recomenda-se o uso de nenhuma
imagem, já que esta fica fixa no canto direito da tela e por
vezes, pode ficar à frente do rosto do convidado. Use com
caute-la. 

- Videoclipes: Também podemos subir vídeos nesse item,
que quando exibidos, aparecerão em tela cheia,
sobrepondo tudo o que está na transmissão, desativando
câmeras e microfones até que acabe.  

- Planos de fundo: Aqui ficam as artes de tela (capa,
instantes plano de fundo e agradecimentos) que
solicitamos no momento do agendamento da live. A equipe
da Reitoria Digital fará o upload para o uso dos solicitantes.
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PASSO A PASSO DE UMA TRANSMISSÃO AO VIVO

1 - Realizar comunicação de inicio da transmissão,
informando que todo o diálogo deverá ser feito através do
chat privado e que todos serão retirados de tela;

2 - Retirar todos os os convidados da tela de transmissão e
deixa-los no backstage;

3 - Mudar a arte de tela para "Em Instantes"; 

4 - Clicar em "Transmitir ao vivo";

5  - Deixar a tela “Em instantes” por 30 segundos, este é o
primeiro aviso visual que a transmissão iniciará;

6 - Coloque o video (Contagem Regressiva) 15 segundos,
durante a passagem deste vídeo realize os próximos
passos. Obs.: Não espere o vídeo acabar, lembre-se que ele
sobrepõe as ações. 

7 - Trocar a tela para "Background/BG";

8 - Adicionar o apresentador à tela e posteriormente os
demais convidados;

9 -  Selecionar a configuração de layout de câmeras;
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Com o término do evento:

10 - Retirar todos os convidados da tela;

11 - Trocar a tela para "Agradecimentos". Deixe esta tela
por aproximadamente 30 segundos.  

12 - Clique em "Encerrar a transmissão". Este botão estará
no mesmo local onde se iniciou a transmissão, porém em
cor vermelha. 

Após finalizar a transmissão, automaticamente o vídeo será
salvo no canal transmitido e o estúdio voltará a ser uma
sala de reunião. 

A Reitoria Digital encerrará ao ao término do evento, o
grupo de comunicação no WhatsApp. 

Para novas solicitações de transmissão, basta repetir o
processo inicial, descrito em nosso site: 

<https://reitoriadigital.ufg.br/p/youtube>




