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OBJETIVOS

Conforme o retorno de atividades presenciais devido a redução de casos provocados pela
pandemia de Covid-19, o retorno das aulas deverá acontecer de imediato utilizando o
formato híbrido, onde parte dos alunos assistem a aula presencialmente e parte dos alunos
em formato on-line fazendo rodízio entre as turmas. Logo este é um guia que mostra a
configuração para transmissão de aulas utilizando a plataforma YouTube que poderá ser
utilizada pelos docentes para divulgação de conteúdos disponibilizados em sala de aula.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Este tutorial utiliza como base o Sistema Operacional Windows 10, porém outras versões
do Windows são compatíveis, necessitando somente acesso ao navegador e Internet para
configurar a transmissão de aulas pela plataforma YouTube.



CONFIGURAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DE AULA

Para melhor entendimento deste tutorial, iremos dividi-lo em alguns passos. Note que o
passo anterior é requisito para que o passo seguinte funcione, logo se houver algum
problema no resultado final, verifique se os passos anteriores foram cumpridos de tal forma
que obtenha o resultado esperado para a transmissão das aulas.

1º Passo: Acesse o endereço: https://www.youtube.com/

Conforme mostrado em (A), clique em Fazer Login caso já não tenha entrado com seu e-mail
institucional (@ufj.edu.br) na Plataforma YouTube.

2º Passo: Faça Login utilizando o seu e-mail institucional (Exemplo: seuloginunico@ufj.edu.br)

Clique em Próximo e insira a senha do seu e-mail institucional, a mesma utilizada para acessar
os sistemas internos da Universidade como por exemplo o SIGAA.

https://www.youtube.com/


3º Passo: Após fazer o login, no Menu Lateral Direito possui um ícone com a sua foto ou a inicial
com a primeira letra do seu nome, conforme mostrado em (A), clique nele e abrirá um submenu
conforme mostrado abaixo.

Caso seja a primeira vez que você está configurando o YouTube para transmissão ou
compartilhamento de vídeos, você irá precisar Criar um Canal (clicando em (B)). Caso você já
tenha um canal configurado, clique em (C) para acessar o Painel do YouTube Studio (neste caso
você poderá pular para o Passo 5).

Passo 4: A plataforma YouTube permite somente que Canais possam divulgar e criar conteúdos,
logo para conseguirmos transmitir uma aula ao vivo será necessário criar um Canal. Conforme
mostrado abaixo, coloque um Nome para o Canal, podendo ser o nome do Professor, o nome da
disciplina ou algo relacionado com os conteúdos que serão divulgados nos vídeos. Caso haja
necessidade, você também poderá inserir um ícone que identifique o canal clicando em FAZER
UPLOAD DE IMAGEM.

Com as informações preenchidas clique em CRIAR CANAL.



Passo 5: Acesse o Painel do YouTube Studio.

Caso o docente tenha aulas gravadas e queira compartilhar na plataforma YouTube para que a
comunidade em geral tenha acesso, basta ele clicar na opção (B) para que ele consiga enviar o
conteúdo que já foi previamente gravado. Caso contrário, para fazer a transmissão ao vivo de
uma aula basta ele clicar na opção (A) em Gerenciar Vídeos e seguir para o próximo passo.

Passo 6: Na tela exibida, clique na opção (A) em CRIAR. No submenu exibido clique na opção
Transmitir ao vivo.

Será aberta uma tela do YouTube Studio com as opções para configuração de transmissão de
conteúdo ao vivo.



Se for a primeira vez que você está transmitindo um conteúdo ao vivo pelo YouTube, ou tenha
acabado de criar o seu Canal na plataforma, será necessário clicar em ATIVAR a sua conta para
executar a Transmissão ao vivo. Caso você já tenha utilizado esta funcionalidade em algum
momento, a tela exibida será diferente e você poderá seguir para o Passo 9.

Passo 7: Clique em VERIFICAR para cadastrar um número de telefone e vinculá-lo ao seu canal
do YouTube.



Passo 8: Selecione a opção Enviar uma mensagem de texto com o código de verificação,

Informe o seu número de telefone e clique em RECEBER CÓDIGO para fazer o vínculo com o
Canal criado no YouTube. Após isso, você receberá um código de verificação por SMS no número
de telefone informado e irá confirmar a operação conforme mostrado na tela abaixo.

Seguindo os passos acima você terá vinculado o seu número de celular ao Canal do YouTube e
precisará aguardar 24 horas para que a plataforma faça o processamento e libere o YouTube
Studio em sua conta para que você possa fazer transmissões de conteúdo ao vivo.



Passo 9: Após as 24 horas de processamento da confirmação do seu número de celular, você
deverá ver a seguinte tela:

Para Configurar uma Transmissão ao vivo clique em INICIAR disponível no Bloco Agora mesmo

Passo 10: Caso você esteja utilizando o Software OBS Studio ou similar para fazer a transmissão
do seu conteúdo, clique em IR na Seção Software para streaming.

Como este tutorial ensina a fazer transmissões simples pela plataforma, selecione a opção
disponível no Bloco Webcam integrada e clique em IR.



O YouTube irá pedir permissão para acessar o seu Microfone e Câmera, clique em Permitir
conforme mostrado em (A).

Na Seção Detalhes, você deverá informar os dados do vídeo que você fará a transmissão. Seja
claro sobre os conteúdos nesta edição pois facilitará que os alunos encontrem o seu conteúdo na
plataforma. Após finalizar clique no botão PRÓXIMA.



Caso seja do seu interesse em manter o chat disponível para os participantes interagirem com o
conteúdo deixe a opção Chat ao vivo selecionada. Configure as opções de privacidade conforme
o seu interesse e clique em PRÓXIMA.

Na Seção de Visibilidade deixe o vídeo marcado como Público e clique em OK.



O YouTube abrirá uma caixa como esta onde trará todas as informações fornecidas nos passos
anteriores desta seção. Na opção com o ícone de câmera selecione a sua Webcam,
provavelmente terá o nome de USB CAMERA e a plataforma a utilizará para transmitir a imagem
em tempo real.

No ícone de microfone selecione o Microfone corresponde a Câmera, possivelmente com o nome
USB Microphone.

Quando estiver pronto para começar a aula clique no botão TRANSMITIR AO VIVO.



Aguarde um momento e o YouTube irá iniciar a transmissão e os alunos poderão participar em
tempo real da aula pela plataforma. Ao encerrar a aula clique no botão ENCERRAR
TRANSMISSÃO, conforme mostrado na imagem abaixo.

Seguindo os passos deste tutorial você deverá conseguir configurar a transmissão de uma aula
completa do zero na plataforma YouTube. Caso não consiga chegar neste resultado final por favor
verifique os passos anteriores pois os mesmos são requisitos uns dos outros.


