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TUTORIAL PARA CRIAÇÃO DE CANAL E TRANSMISSÃO DE EVENTOS NO 

YOUTUBE 

Atualmente, com todas as restrições impostas pela pandemia da covid-19 para a realização 

dos mais variados tipos de eventos presenciais, o YouTube se tornou a plataforma mais 

utilizada para virtualizar a realização destes eventos e assim transmiti-los para a comunidade 

universitária e público em geral da instituição. 

A equipe da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Catalão 

(Ascom/UFCAT) estende a possiblidade às unidades, órgãos e setores de manterem seus 

próprios canais na plataforma com base no Manual de Redes Sociais – Secom-UFG. Portanto, 

é apresentado aqui um passo-a-passo para o estabelecimento de um canal no YouTube e 

ativação dele para transmissões ao vivo. 

1. Criando canal do Youtube 

 

 Caso o responsável pelo canal da unidade/órgão/setor não possua uma conta de e-mail 

institucional, recomenda-se a utilização de uma. Para mais detalhes, consulte: 

https://cercomp.ufg.br/n/1535-email-institucional; 

 

 De posse de uma conta de e-mail institucional criada ou escolhida para instanciar o 

canal, faça login no YouTube e clique no ícone de avatar do perfil, no canto superior 

direito e no menu aberto, clique em “Criar um canal”; 

 

 Feito isto, preencha os dados de personalização do canal, sempre acrescentado a sigla 

“UFCAT” junto do nome do(a) respectivo(a) unidade/órgão/setor para identificação 

institucional do perfil; 

 Para ativar o recurso de transmissões ao vivo, no canto superior direito, clique em 

Criar    Transmitir ao vivo; 

 

 Se ainda não tiver verificado a conta, siga as instruções para realizar o processo; 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/84/o/Manual_-_Redes_Sociais_Secom_UFG.pdf
https://cercomp.ufg.br/n/1535-email-institucional
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 A ativação para a primeira transmissão ao vivo pode demorar até 24 horas. Depois da 

ativação, o canal poderá começar a transmitir ao vivo instantaneamente. 

 

2. Realizando transmissões ao vivo no YouTube com OBS Studio e Google Meet 

Na web é possível fazer transmissões ao vivo utilizando diversas redes sociais (como 

YouTube, Facebook, Instagram, entre outros).  Dentro das possibilidades apresentadas em 

toda Web, a Ascom tem realizado suas transmissões no canal da Universidade no YouTube, 

fazendo uso do software OBS Studio (software gratuito) em conjunto com a ferramenta 

Google Meet. 

Desta forma, utilizamos o recurso de captura de janela do OBS Studio para capturar 

áudio e vídeo de uma sala de reunião virtual do Google Meet, aberta em uma janela de 

navegador Web, e assim retransmitir no canal no YouTube este conteúdo. 

Para realizar transmissões neste formato, descrevemos o passo-a-passo abaixo: 

- Baixe o OBS Studio no site: https://obsproject.com/pt-br/download . É um software 

gratuito, sem restrições de licença;  

- Para iniciar uma transmissão em um canal no YouTube a partir de uma sala do Google 

Meet, primeiro, abra a referida sala em uma janela independente, do navegador de seu uso; 

- Feito isto, acesse o YouTube, faça login na conta do canal e clique em “Criar”, no 

canto superior direito. Selecione “Transmitir ao vivo”;  

 

 

 

 

 

https://obsproject.com/pt-br/download
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- Já dentro do YouTube Studio, clique em “Fazer transmissão” no menu esquerdo e 

preencha os dados da sua live, podendo iniciá-la naquele momento ou programar para 

momento posterior. Após estas edições, clique em “Criar stream”; 

 

 

 

 

 

 

- Nesta tela, será necessário copiar a chave de transmissão e levá-la para as 

configurações da transmissão no OBS Studio. Clique em “Copiar” para copiar a chave de 

transmissão e, em seguida, abra o software OBS Studio. Esta chave fará o link entre o OBS e 

seu canal no YouTube; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de Catalão (UFCAT) 
Gabinete da Reitoria 

 

 

Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120 – Setor Universitário – Catalão (GO) 
CEP: 75704-020 – Fone (64) 3441-5300 / 3441-5301 

 

- Já na tela inicial do OBS, clique em “Configurações”, no menu inferior à direita. Na 

nova tela aberta, acesse o menu “Transmissão”. No campo “Serviço” selecione “YouTube - 

RTMP” e cole/insira a chave copiada no campo “Chave de transmissão”. Clique no botão 

“Aplicar” e “OK” ao final; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Agora, vamos iniciar o processo de captura do áudio e vídeo da sala do Google Meet, 

onde acontecerá seu evento ao vivo a ser transmitido. Na parte inferior, clique em “+” no 

módulo “Cenas”. Nomeie a nova cena e clique em “OK”; 

-  Em seguida, no módulo ao lado “Fontes”, clique em “+” e selecione o item “Captura 

de Janela”; 
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- Na tela seguinte, selecione no campo “Janela”, a janela de seu navegador que está 

com o Google Meet aberto. Mantenha a demais configurações como estão e clique em “Ok”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Agora, você pode iniciar a transmissão. No menu inferior à direita, clique em “Iniciar 

a transmissão”; 
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- Neste instante, volte ao YouTube Studio e verifique no painel da live no menu 

“Integridade da transmissão” o estado da conexão (ruim, boa, excelente) e se a imagem 

capturada no OBS aparece na tela do stream no YouTube; 

- Estando tudo certo, clique em “Transmitir ao vivo” no canto superior direito e nesse 

instante sua transmissão se iniciará também no canal, capturando tudo que está acontecendo 

dentro da sala de reunião do Google Meet. A partir daí, acompanhe o andamento da 

transmissão, tendo acesso à gestão do chat ao lado; 

 

 

 

 

 

 

 

- Durante a transmissão, o Youtube tem uma ferramenta para configuração e moderação 

do Chat ao vivo. É recomendável que sempre haja um moderador nas transmissões, tanto para 

relacionar com o público sobre o conteúdo transmitido quando para gerenciar o chat. Para 

saber como bloquear, criar e moderar o Chat, clique aqui.   

 

 

 

 

 

https://support.google.com/youtube/answer/9826490?hl=pt-BR
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- Para finalizar a transmissão, bastará clicar em “Encerrar transmissão” no canto 

superior direito. Volte ao OBS Studio e clique em “Interromper transmissão” para finalizar a 

operação do software também. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: é de conhecimento que existem várias ferramentas semelhantes ao OBS 

Studio que oferecem o recurso de transmissão ao vivo para as plataformas citadas neste 

tópico. Fica à critério da unidade/órgão/setor definir qual lhe atende da melhor forma. 


