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Instruções para Produção e Envio de Vídeo 

  

Atenção! A criação do vídeo para o Edital PCP é uma forma de complementar as 

informações sobre o seu projeto e contribuir para a Terceira Fase de Seleção do 

processo seletivo: a Votação Popular. Embora o vídeo seja desejável, conforme 

item 5.8 do Edital, ele não é obrigatório. Caso você queira incluir o vídeo como 

complemento à sua inscrição, siga as instruções abaixo. 

O primeiro passo é saber que o vídeo deve ter até 2 minutos de duração. 

Recomendamos a utilização do celular para a gravação - é bem mais fácil!     

Lembre-se: a intenção do vídeo é apresentar o projeto para quem não conhece. 

Portanto, grave o vídeo observando as seguintes sugestões:   

1. Coloque o celular na posição horizontal.  

2. Mantenha uma distância que permita visualizar você e o ambiente no qual 

está inserido.  

3. Procure gravar no espaço da instituição (exemplo: mostrando a fachada, 

dentro de um espaço característico, ou ainda no espaço onde o projeto deve 

ser realizado).  

4. Tente responder os itens abaixo de uma maneira espontânea e objetiva 

(fique tranquilo, o vídeo é só um meio de atribuir voz e imagem ao seu 

projeto):  

● Nome do projeto;   

● De maneira geral, o que o projeto pretende realizar;  

● Por que o projeto é importante, isto é, que diferença ele fará se for realizado;   

● Como o projeto acontecerá na prática (local ou ações mais relevantes);   

● Quais serão os beneficiários diretos do projeto (exemplo: crianças, idosos 

ou algum grupo específico)  

 Agora que seu vídeo já está finalizado, transfira-o para o seu computador.   

 É hora de ir para o segundo passo: hospedá-lo em alguma plataforma, como 

YouTube ou Vimeo.   

Dica: nós indicamos o YouTube pela facilidade, mas fica a critério de cada 

instituição.   

Demonstramos abaixo como publicar o seu vídeo no YouTube.     

 

Requisitos gerais   

Computador com acesso à internet e um dos navegadores instalados: Chrome, 

Firefox ou Internet Explorer, sempre nas suas versões mais atuais.   

  

Acesso  
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1. Para acessar o YouTube, abra o navegador de sua preferência,  digite o 

endereço https://youtube.com e clique no botão “Fazer Login”: 

 

2. Depois de clicar em “Fazer Login”, aparecerá a tela abaixo para você 

preencher os dados da sua conta. Caso você não possua conta no google 

(= gmail), você pode criar uma sem custo, clicando em “Criar Conta”:  

https://youtube.com/
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Envio – publicação do vídeo   

3. Após realizar o seu login, clique na opção “Enviar”: 

 

4. Caso não possua canal no YouTube, você precisará criar um canal, 

inserindo informações nos campos “Nome” e “Sobrenome”. Em seguida, 

clique no botão “Criar canal”: 
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5. Clique na seta ao lado da palavra “Público” para abrir as opções de 

privacidade. Selecione “Não Listado”: 

 

6. Clique na seta destacada abaixo para selecionar o vídeo que já deve estar 

armazenado em seu computador: 
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7. Preencha o campo “Título” com o nome do seu projeto: 

 

8. Clique em “Concluído” e, em seguida, em “Compartilhar”.  
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9. Copie o link de URL gerado pelo YouTube. 

10. Em seguida, abra o seu Perfil do Empreendedor na Plataforma Prosas e 

clique na aba “Complementares”: 

 

 

11. Em “Vídeos”, insira sua “Descrição” (pode ser o nome do projeto) e cole o 

link de URL gerado pelo YouTube em “Link”. Em seguida, clique em 

“Finalizar”. 

 

Pronto! Seu vídeo foi cadastrado com sucesso e estará disponível ao público 

na Fase de Votação Popular.  


