


A forma como os vídeos serão disponibilizados pelos professores se dará por meio de sua 

publicação no YouTube e posterior divulgação no Moodle, usando um link gerado pelo próprio YouTube.

Agora, é só acessar o site do google e fazer o login com a sua conta corpora va do IFMG. Para 

isso, clique em “Fazer Login” no canto superior direito da tela do google e digite seu e-mail corpora vo 

e senha cadastrados.

Para começar, você deve ter o vídeo no seu computador. O YouTube aceita vídeos em vários 

formatos, como AVI, MP4, MPEG, WMV, 3GPP, MOV e FLV que podem ser produzidos, por exemplo, 

usando o OBS Studio, so ware para produção de vídeos indicado na apos la anterior disponível em  

h ps://nuted.ouropreto.ifmg.edu.br/capacitar/mod/resource/view.php?id=1172

Após logar, vá em “apps do google” e procure por “YouTube”. Ao clicar, você vai entrar na sua 
conta do YouTube.

Como criar um Canal, postar vídeos no YouTube
e incorporá-los na plataforma Moodle
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Clique no atalho de “criar um novo vídeo ou postagem”, ao lado do símbolo de sino, de 
“no ficações”.

Uma nova janela surge com duas opções: “Enviar vídeo” e “Transmi r ao vivo”, clique em 
“Enviar vídeo”.

03



Após isso, escolha o vídeo que vai postar, que está em seu computador. Você pode arrastar o 

arquivo da pasta e soltar em cima da flecha cinza ou clicar no link azul e buscar seu vídeo no 

computador.

Siga o passo a passo apresentando pelo próprio YouTube e preencha os campos solicitados 

para criar o seu próprio canal.
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Sugerimos para “Descrição” que o vídeo contenha os seguintes dados: Título, nome do 

Professor, nome da ins tuição, campus, departamento, área, subárea do conhecimento, resumo e 

contatos.

Aqui, você deve colocar o tulo, fazer uma descrição e selecionar as palavras-chave em “Tags”. 

Estes três critérios são essenciais para que o seu vídeo seja localizado com facilidade em uma busca e 

devem fazer referências ao que você está mostrando.

Na página seguinte, você verá que o vídeo já está em processo de carregamento. Quando chegar 

a 100%, ele será salvo como rascunho. Enquanto isso, você deve iden ficar e categorizar o vídeo.

Você deve ainda alterar questões específicas do seu vídeo, como a permissão de comentários, 

esta s cas do vídeo, restrição de idade, licença etc.
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Atenção: Fique atento às restrições de perfil de público, para que seu vídeo não seja bloqueado.

Você pode, ainda, definir uma data determinada para o vídeo ser postado posteriormente de 

forma automá ca pelo YouTube.

Se quiser, você pode alterar as configurações de privacidade do vídeo. As visualizações poderão 

ser de três pos: “Público” − quando qualquer um pode assis -lo ou encontrá-lo pelo sistema de busca 

do YouTube; “Não listado” − quando o vídeo pode ser visto e compar lhado apenas por usuários que 

tenham o link, o vídeo não é exibido na página do seu canal; e modo “Privado” − onde o vídeo é visto 

apenas por você e pelos usuários que você escolher.
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Finalizadas todas as configurações, você deve clicar em “Publicar”. Seu vídeo estará disponível 

na web; e um link será gerado para compar lhamento.

Esse link gerado pelo YouTube é para você divulgar o seu vídeo. Entretanto, o link que você usará 

especificamente na plataforma, será diferente deste.

Ao fechar a janela, seu vídeo surge em uma lista que apresenta a relação dos vídeos que você 

publicou no YouTube em seu canal. Agora, dê dois cliques sobre o vídeo para abri-lo.
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Agora, copie o link do vídeo incorporado.

Para disponibilizar esse vídeo na plataforma Moodle, você precisará usar um link apropriado, 

gerado pelo YouTube. Para isto, clique em “Compar lhar”.

Na janela que se abriu, escolha a opção “incorporar”.
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Agora, vamos disponibilizar esse vídeo na plataforma.

Abra sua disciplina no Moodle, escolha um tópico e clique em “Adicionar uma a vidade ou 

recurso”.

Na janela que abriu, role o menu, marque a opção “Página” e adicione.

Agora, dê um tulo ao vídeo e faça uma descrição.
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Role a página e, em “Conteúdo”, clique no botão “mostrar ocultar botões avançados”.

Clique no botão “HTML” e cole o link copiado no local indicado.

O vídeo já está incorporado na plataforma.
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Agora role a página e clique no botão “Salvar e voltar ao curso”.

Pronto! O vídeo já está disponível para os alunos no ambiente.
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Para mais informações sobre como u lizar o YouTube acesse: 

h ps://www.youtube.com/watch?v=VKf6NF0OD5A

h ps://creatoracademy.youtube.com/page/course/bootcamp-founda ons?hl=pt-BR
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