PASSO A PASSO DE COMO INSERIR VIDEOS NO YOUTUBE

Adicionar vídeos no YouTube, além de ser gratuito, permite que você compartilhe
suas produções de diversas maneiras. Veja como enviar seus vídeos através do
computador, celular ou até mesmo por e-mail.

Veja como enviar um vídeo pelo Computador:
Passo 1. Faça login em sua conta e clique em Carregar;

Passo 2. Arraste o arquivo de vídeo para a área central da tela ou clique no
ícone com a seta para cima para escolher seu vídeo e clique em Ok;

Passo 3. Defina o título, descrição e tags do seu vídeo. A barra superior informará
a situação do upload (carregamento) do arquivo;

Passo 4. Assim que o upload (carregamento do vídeo) for concluído é possível
definir uma miniatura para o vídeo na parte inferior. Você pode escolher entre
as opções sugeridas pelo próprio YouTube ou pode carregar uma outra
imagem a sua escolha.
Agora basta clicar em Publicar no canto superior direito da tela para publicar o
vídeo em sua conta.
Pronto! Vídeo hospedado!

Veja como enviar um vídeo pelo Celular /Android:

Passo 1. Abra o app do YouTube e faça seu login. Clique no ícone com três
traços e depois em Uploads;

Passo 2. Clique no ícone da seta para cima na parte superior da tela e escolha
o vídeo que será enviado;

Passo 3. Defina o título, descrição e etiquetas (tags) de seu vídeo. Agora basta
clicar no ícone da seta que existe no canto superior direito da tela para enviar
seu vídeo para sua conta.

IMPORTANTE!
É preciso que você defina as opções de privacidade do seu vídeo.
As definições de privacidade no YouTube permitem controlar quem está
autorizado a visualizar os seus vídeos.
Existem três tipos de definições - público, não-listado e privado.
Vídeos Públicos
Estes vídeos estão disponíveis para todos. A maioria dos vídeos do YouTube
têm esta definição e praticamente todos os vídeos que você já assistiu são
públicos. Esta definição é ideal se você quiser que o seu vídeo seja visualizado
por uma grande quantidade de pessoas.

Não-Listados
Os vídeos não-listados estão disponíveis livremente desde que as pessoas
saibam o endereço exato do vídeo. Ou seja, o vídeo não aparece publicamente
nos resultados de pesquisa nem nos vídeos "relacionados" ou "sugeridos".
Esta definição é excelente para partilhar um vídeo entre grupos restritos. Você
pode ter um trabalho inacabado que pretende mostrar apenas a algumas
pessoas, ou tem uma apresentação destinada apenas a um certo grupo de
pessoas.
Se o seu vídeo for restrito apenas a algumas pessoas, essa é a opção ideal.
Basta você fornecer o link do vídeo para quem você quer que acesse e assista.
Privados
Vídeos identificados como totalmente privados não podem ser visualizados por
qualquer pessoa que não tenha a devida permissão. Você pode conceder

permissão às contas Google de algumas pessoas desejadas para poderem
acessar o vídeo. Mais ninguém poderá visualizar o vídeo, independentemente
de terem o endereço do vídeo.
Estes vídeos não aparecem nas pesquisas, nos vídeos relacionados ou
sugeridos nem quando estão embutidos noutros sítios web. Esta é a definição
mais indicada sempre que você pretenda partilhar um vídeo com apenas
algumas pessoas específicas, ou até mesmo com mais ninguém.

Como alterar as definições de privacidade
Existem duas formas para alterar as definições de privacidade: primeiro ao
carregar o vídeo ou, mais tarde, no Creator Studio do YouTube.
Quando você carrega um vídeo no YouTube, tem do lado direito da tela uma
opção que indica "Privacidade". A opção está pré-definida como "Público" mas
você pode clicar no menu de opções para alterar a definição de privacidade, a
qual será aplicada assim que o vídeo estiver totalmente carregado e
processado.
Para alterar a definição de privacidade mais tarde, pode acessar o Creator
Studio seguido do Gerenciador de Vídeos. No lado direito irá visualizar um
destes três ícones: o globo, uma corrente e um cadeado. O globo significa que
o vídeo é "público", a corrente significa "não-listado" e o cadeado significa que
é "privado".
Para alterar a privacidade clique no ícone de forma a ser redirecionado para a
página das informações e definições do vídeo. Embaixo onde estão localizadas
as miniaturas irá visualizar a definição de privacidade selecionada. Clique na
definição para abrir um menu de opções e selecionar o seu nível de
privacidade desejado.
COMO PARTILHAR VIDEOS PRIVADOS
Se um vídeo estiver definido como "privado", você pode partilhá-lo apenas com
algumas pessoas específicas.
Por baixo da indicação de "Privado" na página de informações e definições, irá
visualizar o botão para "Partilhar".
Clique neste botão e digite o endereço de email das pessoas que você autoriza
a visualizarem o seu vídeo.
Tem também a opção para notificar as pessoas que partilhou o seu vídeo por
email.

Alterar as definições de privacidade nos seus vídeos do YouTube é muito
simples e útil para você controlar a audiência que assiste ao seu trabalho.
Aproveite!!

