
Como criar um canal no YouTube e 
postar seu vídeo pelo computador. 

No seu navegador (browser), digite “https://www.youtube.com” na barra de endereços.  

Abrirá a página do YouTube.  

 

No seu canto superior direto clique em "Fazer Login"  

 



Na tela seguinte use seu e-mail do Gmail.  

 

Clique no botão "Próximo", e digite sua senha do Gmail na tela seguinte.  

 

Se não tiver um e-mail do Gmail, crie um. Clique em usar outra conta.  



 

Depois clique em Criar Conta.  

 

Que o levará pra pagina onde você criará sua conta Google.  



 

Pode ser que a página mostre a mensagem de proteção da conta e peça pra 
confirmar o número de telefone e e-mail para recuperação de senha.  

 

Quando estiver “logado”, aparecerá sua foto ou imagem no canto superior direito da 
página do YouTube.  



 

Clique no ícone de câmera com o sinal de “mais”, abrirá um menu, onde deve clicar 
na opção “Enviar vídeo”.  

 



Se for seu primeiro acesso aparecerá esta caixa de mensagem, clique no botão 
“Primeiros Passos”.  

 

Depois clique no botão Selecionar do “Seu Nome”. 

 



Talvez caia na sua página em branco por não ter nenhum vídeo postado, clique 
novamente no ícone de câmera com o sinal de “mais”, abrirá o menu, deve clicar 
novamente na opção “Enviar vídeo”.  

 

Cairá nessa tela, clique na tecla “Esc”, no canto superior esquerdo do seu 
teclado, se clicar no botão “Saiba mais”, o levará à um vídeo apresentação do 
YouTube Studio.  

 



Liberará a janela Enviar Vídeos, clique no botão “Selecionar Arquivos”.  

 

Abrirá o explorador de arquivos, para encontrar e selecionar o seu vídeo, depois 
clique no botão “Abrir”.  

 



Abrirá essa janela de configuração de envio do vídeo pro YouTube, o link à ser 
enviado para a Escola de Arte Dramática é esse indicado pela seta.  

 

Role as configurações até encontrar a opção Público e clique em “Não, não é 
conteúdo para crianças”, depois clique no botão “Próximo”.  

 



Na janela “Elementos do Vídeo” clique no botão “Próximo”. 

 

Na janela “Visibilidade”, clique na opção “Não listado”, depois clique no botão “Salvar”, 

não esquecendo de copiar e fornecer o link do vídeo para a Escola.  

 

Essa é a janela de envio do vídeo que aqui está em 4%, espere a conclusão total do 
envio do vídeo, ou seja 100% enviado, e mande o link do vídeo para escola.  



 

Atenção: 

Esta é uma tentativa de ajudar candidatos (as) que 
possam ter dificuldades no envio de seus vídeos, pois 
em sistemas, browsers e versões diferentes, as 
rotinas podem se apresentar de forma e em ordem 
diferentes das expostas nesse Tutorial.  

Recomendamos também que o (a) candidato (a) 
procure vídeos e tutoriais na internet que expliquem e 

elucidem possíveis dúvidas que não foram sanadas.  

Lembrando que a criação e o envio do vídeo é de responsabilidade exclusiva do 
(a) candidato (a) e o não atendimento às especificações contidas no Edital, 
implicará a eliminação do (a) candidato (a) do Processo Seletivo.  


