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Olá! Este minitutorial sobre o Compartilhamento de vídeo do GOOGLE DRIVE foi criado com o objetivo 
de ajudá-lo(a) na utilização de recursos tecnológicos práticos, os quais não necessitam de grandes 
produções, possibilitando, assim, que a aula virtual seja mais dinâmica e interativa.

A Universidade de Fortaleza possui parceria com a Google e disponibiliza a seus colaboradores e estudantes 
o Drive para armazenamento de materiais. Quanto à capacidade total de armazenamento deste, não há 
restrições, pois o vínculo da Universidade com a Google permite a utilização de espaço suficiente para 
que você, professor(a), possa organizar e montar diversos arquivos e pastas compartilhadas com seus 
alunos. Além do drive para armazenamento, a Universidade dar acesso livre a ferramentas da Google com 
algumas vantagens. 

Uma dessas ferramentas é o Google Meet, ela permite a realização de videoconferências, ou seja, aulas, 
reuniões e palestras síncronas que podem ser gravadas e compartilhadas posteriormente, por meio do 
link que fica armazenado, automaticamente, no Google Drive de seu e-mail institucional. 

Você, professor(a) poderá também fazer gravações de vídeo em seu celular ou câmera e salvá-las no Drive 
de sua conta de e-mail. Para isso, armazene o vídeo em seu computador e em seguida faça armazenamento 
no Google Drive, por meio de upload do arquivo. 

Aqui apresentaremos, de forma prática e direta, como compartilhar vídeos armazenados no Google Drive, 
seguir as instruções das imagens apresentadas a seguir:

Compartilhamento de vídeo do Google Drive

Compartilhe o vídeo:
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Gere um link de acesso público:
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Desative a opção de download:
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Copie e compartilhe o link:

Esperamos que esse guia seja proveitoso e, caso surjam dúvidas sobre o compartilhamento 
de vídeos armazenados no Google Drive, você, professor(a), poderá entrar em contato com a 
equipe do NTE.

O NTE localiza-se no Bloco N, ao lado da rampa central.

Telefones para Contato: 0800-2800550 / (85) 3477-3479

Seja bem-vindo(a) ao mundo de descobertas da educação.

Bom trabalho!


