
MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA INSERÇÃO DE VÍDEO NA 

PLATAFORMA DIGITAL 

Prova de Avaliação da Apresentação do Projeto de Pesquisa por 

Vídeo (PAV)



1º PASSO:

Acesse: youtube.com (https://www.youtube.com/)

Clique em FAZER LOGIN para entrar no seu canal do YouTube por

qualquer dispositivo como: smartphones, tabletes, ipads, notebooks e

desktops

OBS: caso você não tenha um canal no YouTube,

siga o passo a passo fornecido pelo site iniciando na aba FAZER

LOGIN

https://www.youtube.com/


2º PASSO

Faça LOGIN com sua

conta GOOGLE (gmail)



3º PASSO

Ao entrar na página inicial do seu canal, clique em

CRIAR na câmera localizada no canto superior

direito da tela.



4º PASSO

Clique em ENVIAR VÍDEO



5º PASSO

Clique em SELECIONAR

ARQUIVOS e selecione o vídeo

em MP4 que será utilizado para a

Prova de Avaliação da

Apresentação do Projeto de

Pesquisa por Vídeo (PAV) (ITEM

8.1.3 do Edital 2022)



Durante o processamento do vídeo o

link é gerado e pode ser copiado.

Cole o link na capa do seu Projeto de

Pesquisa (itens 4.2.9 e 7.1.2)

No item DETALHES é obrigatório a

inserção do título do seu vídeo

(Sugestão: escreva o título do seu

Projeto de Pesquisa)

6º PASSO



7º PASSO

Se necessário, descreva em poucas

palavras, um pouco sobre o seu vídeo



8º PASSO

NÃO ADICIONE PLAYLISTS



9º PASSO

É obrigatório informar se o seu vídeo

pode ser visualizado por crianças



10º PASSO

Se necessário, clique em RESTRIÇÃO DE

IDADE e selecione um dos itens que se

enquadra na publicação do seu vídeo



11º PASSO

Em MOSTRAR MAIS, pode ser preenchido

demais informações sobre o vídeo, porém

esse item não é obrigatório para a conclusão

do UPLOAD do seu vídeo e nem para o

Processo Seletivo.

POR FAVOR NÃO MONETIZE O SEU VÍDEO, POIS ELE

SERÁ UTILIZADO SOMENTE PARA INSCRIÇÃO (ITEM

4.2) E PARA A PROVA DE AVALIAÇÃO (PAV ITEM 7). NO

PROCESSO SELETIVO DO PROFÁGUA 2022 (PÓS

GRADUAÇÃO PÚBLICA).

Clique em próximo

IMPORTANTE



12º PASSO

Na aba ELEMENTOS DO VÍDEO não se faz

necessário o preenchimento dos itens

Clique em próximo



13º PASSO

Nesta aba, a própria plataforma fará as verificações necessárias

do seu vídeo. Se houver algum problema em relação a

visibilidade ou direitos autorais, você será avisado, para ter

oportunidade de corrigir o vídeo antes de publicar o conteúdo.

Clique em próximo



ATENÇÃO
14º PASSO

Em VISIBILIDADE, você pode escolher a

melhor forma de publicar o seu vídeo. De

acordo com o item 7.1.2 do Edital 2022 do

ProfÁgua, selecione o item NÃO LISTADO,

pois selecionando esse item o seu vídeo estará

disponível apenas para aqueles que tiverem o

link.

Clique em salvar



15º PASSO

Finalizado o UPLOAD do vídeo,

o link aparecerá novamente

Clique em fechar

Copiar link



16º PASSO - FINAL

Pronto, seu vídeo já está inserido no

seu canal.

Se for necessário fazer alguma

alteração, clique em detalhes (lápis)

para correções.

Processo Seletivo 2022


