
Navegue pelas telas interativas e confira 
o serviço de compartilhamento de vídeos 
com legenda, transcrição, interatividade e 

comentários. 

INICIAR

Microsoft Stream e 
Vídeo@RNP
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ARMAZENAMENTO X WEBCONFERÊNCIA

Microsoft Stream e Vídeo@RNP

O QUE É?

QUEM PODE USAR? PERMISSÕES

CRIAR SALA DE WEBCONFERÊNCIA FORMATO DOS ARQUIVOS

CARREGAMENTO (FAZER UPLOAD)
DE ARQUIVOS DE VÍDEOS

GRAVAR VÍDEOS

DOWNLOAD DOS VÍDEOS PRAZO DE GUARDA DAS GRAVAÇÕES

PRAZO DE PROCESSAMENTO NÚMERO DE VÍDEOS POR USUÁRIO

ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO FUNCIONALIDADES
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Microsoft Stream
Serviço de hospedagem de 
vídeos do Office 365
(Pacote Office). 

Gerenciador de equipes do 
Office 365 (Pacote Office). 
Nele, é possível realizar 
Webconferências. 

Microsoft Teams  

Vídeo@RNP
Serviço de hospedagem de 
vídeos da Rede 
Nacional de Ensino e 
Pesquisa. 
 

Serviço de transmissão de 
webconferências da RNP.

Conferência Web

Armazenamento x Webconferência
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Serviço de compartilhamento de vídeos com legenda, transcrição, interatividade e comentários. 

Acesse em: https://web.microsoftstream.com/  

Microsoft Stream

O QUE É? 

https://web.microsoftstream.com/
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O serviço de vídeo tem como objetivo ser um repositório de vídeos com conteúdo relacionado às atividades-fins das organizações 
usuárias da RNP: ensino, pesquisa, saúde e cultura. 

 
Acesse em: https://video.rnp.br/  

Vídeo@RNPO QUE É? 

https://video.rnp.br/


6

Somente membros da organização (@unb.br ou @aluno.unb.br) podem 
inserir vídeos na plataforma.

Apenas os membros conseguem visualizar os vídeos da plataforma.

Microsoft Stream

QUEM PODE USAR?

Somente membros da organização (@unb.br ou @aluno.unb.br) podem 
inserir vídeos na plataforma.

Os vídeos podem ser vistos por pessoas externas à organização.

Vídeos@RNP
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QUAIS AS PERMISSÕES? 

Somente membros da organização (@unb.br ou @aluno.unb.br) podem visualizar os vídeos na plataforma.
Alunos especiais não têm acesso ao Microsoft Teams.

Veja como configurar as permissões de acesso aos vídeos no Microsoft Stream.

Microsoft Stream
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     1. Acesse o site: https://video.rnp.br/portal/home e entre na sua conta. 

     2. Clique no seu nome, localizado ao lado do ícone de engrenagem.

Vídeo@RNP

https://video.rnp.br/portal/home
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     3. O gerenciador de conteúdo vai abrir. Em seguida, escolha o vídeo que deseja editar. 
     

     4. Nas configurações, você pode permitir o download ou deixar o vídeo em modo privado (com senha).
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     I.  Marque “sim”, caso queira permitir o download por qualquer pessoa.
 

     II. Se você marcar “público”, qualquer pessoa terá acesso ao conteúdo. Caso queira restringir esse acesso, marque a opção 
“privado” e crie uma senha (opção “senha do vídeo”).

     I. No campo “URL amigável”, é possível adicionar um texto ao link. Veja como fica: 

Pronto, agora clique em “OK”!
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No Microsoft Stream, essa funcionalidade não existe. Para tanto, utilize o Microsoft Teams. 

Estudantes e professores têm acesso ao Microsoft Teams utilizando o e-mail institucional. Alunos especiais têm acesso somente 
como convidado.

Microsoft Stream

CRIAR SALA DE WEBCONFERÊNCIA 
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Da mesma forma, o Vídeo@RNP não possibilita a criação de conferências.  

 
Nesse caso, deve ser utilizado o Conferência Web. 

Vídeo@RNP

https://conferenciaweb.rnp.br/
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FORMATO DOS ARQUIVOS

Formatos possíveis: avi, wmv, mpg, mov, mkv, 3gp, 3gpp, wav, dvr-ms, ismv, asf, ts, 
ps, 3gp, 3gpp, gxf, mxf, fiv, m2ts, mpeg2video, qt. 

Embora todos esses formatos sejam suportados pelo aplicativo, nem todos estão 
acessíveis, por exemplo, wmv. Para o vídeo ser mais acessível, utilize o formato 
mp4.  

Da mesma forma, o Vídeo@RNP permite o envio de vídeos. Além disso, a plataforma 
também possibilita carregar áudios. 

Formatos permitidos para vídeos: mp4, flv, ogv, wmv, avi, webm, 3gp, mov, ogg, 
mkv. 

Formato permitido para áudio: mp3.

Microsoft Stream

Vídeo@RNP
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CARREGAMENTO (fazer upload) DE ARQUIVOS DE VÍDEOS

Para subir um vídeo para o Microsoft Stream, é bem simples.
Siga o tutorial abaixo: 

     1. Acesse o site: https://web.microsoftstream.com/ 

     2. Depois, clique em “criar” e, em seguida, em “carregar vídeo”.

Microsoft Stream
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     3. Arraste o vídeo desejado para dentro do Microsoft Stream.

     4. Ou navegue pelo computador e escolha o vídeo desejado. Em seguida, clique em “abrir”.
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     5. O vídeo será carregado. Agora, vamos continuar com os detalhes do envio.

I. No campo “nome”, insira o título do vídeo. Por exemplo: Aula 1 – Direito Constitucional. 
II.  A descrição é opcional, mas é recomendável colocar um resumo do vídeo. 
III. Com relação ao idioma, é muito importante selecionar o português, a fim de que o Microsoft Stream consiga gerar as legendas 
automaticamente. 

Observação: se você for professor de línguas, é possível escolher outros idiomas da lista, como o inglês, o espanhol ou o 
francês. 

IV. A miniatura é uma imagem que representa o vídeo. Você pode selecionar uma foto do seu computador para ser a miniatura. 
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     6. Configurando as permissões do vídeo.
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     I. Marcando a caixa abaixo, você permitirá que qualquer pessoa que tenha o e-mail institucional (@aluno.unb.br e 
@unb.br) da UnB visualize o vídeo. 

    II. Caso queira compartilhar o vídeo com pessoas específicas, digite o nome do destinatário, pressione “enter” no teclado e 
selecione a(as) pessoa(s) na lista de membros.

    III. Clicando na seta localizada ao lado do menu “pessoas”, é possível mudar para “canais” ou “meus grupos”.

    
IV. Os grupos fazem referência às equipes do Teams. Para buscar uma turma, é necessário que você participe dela no Teams.
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     7. Configurando as opções do vídeo.

     I. Ao ativar a opção “ligar”, os visitantes poderão comentar o vídeo. 

    II. Para aparecer as legendas nos vídeos, a opção “legendagens” deve estar selecionada.  

    8. Depois de feito tudo isso, basta clicar em “publicar”. O vídeo será enviado e processado pelo sistema, o que pode 
demorar até um dia.
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     9. Para visualizar os seus vídeos enviados, clique em “meu conteúdo” e, em seguida, em “vídeos”. 

    10. Seu vídeo aparecerá assim:

    
11. Para compartilhar o vídeo, clique no ícone de três pontinhos e, depois, na opção “compartilhar”.
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Para enviar um vídeo para o Vídeo@RNP, siga os passos abaixo: 

    1. Acesse o site: https://video.rnp.br/portal/home 

    2. Em seguida, procure a opção “acesso federado”. 

     

Vídeo@RNP

https://video.rnp.br/portal/home%20
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3. Na lista, procure por Universidade de Brasília e, em seguida, clique em “prosseguir”.
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    4. Digite seu e-mail institucional e a senha padrão de acesso ao pacote Office 365. No caso dos estudantes, eles utilizam a 
matrícula e a senha padrão de acesso ao pacote Office 365. Saiba mais clicando aqui. 
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     5. Aceite os termos de uso.
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     6. Se aparecer seu nome, significa que você obteve acesso à plataforma. 

     7. Agora, clique em “publicar conteúdo”.
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     8. Leia e aceite os termos de uso.

     9. Selecione o formato do conteúdo. Por padrão, aparece a opção “vídeo”, no entanto, você também pode subir arquivos de 
áudio. Depois, clique em OK. 
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     10. Na janela que abrir, clique no ícone de pasta para selecionar o arquivo em seu computador. 

    11. Escolha a miniatura de uma parte do vídeo e clique em “obter imagem a partir do instante atual”. Em seguida, 
clique em “ok”. 
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     12. Caso prefira, é possível enviar a miniatura a partir de seu computador. Para tanto, clique em “upload da imagem”. 

    13. Vai surgir uma página com as configurações do vídeo, conforme abaixo: 
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 I. Na opção “título”, insira o nome do vídeo.
 II. Na opção “palavras-chave”, insira palavras que remetam ao conteúdo, por exemplo: arquivologia, gestão documental etc.
 III. A descrição é opcional, onde você pode inserir um resumo do vídeo.
 IV. O preenchimento também é opcional com relação a projeto, evento e tema.   

    14. Continuando a configuração.  
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       I. Marque “sim”, caso queira permitir o download por qualquer pessoa.
 

      II. Se você marcar “público”, qualquer pessoa terá acesso ao conteúdo. Caso queira restringir esse acesso, marque a opção 
“privado” e crie uma senha (opção “senha do vídeo”).

        
III. No campo “URL amigável”, é possível adicionar um texto ao link. Veja como fica:  
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     15. Pronto, agora clique em “OK”. 

 

     16. O processamento do vídeo será iniciado. Ele é representado pela letra “I”. Esse procedimento pode demorar até um dia 
para ser concluído, a depender do tamanho do vídeo. Quando o processamento estiver concluído, o status será alterado para a 
letra “A”. 

     17. Para visualizar todos os vídeos, clique na opção “gerenciar conteúdos”. 
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      18. Todos os vídeos processados e/ou em processamento serão apresentados na tela.
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GRAVAR VÍDEOS

Qualquer membro da organização pode gravar vídeos de até 15 minutos em um modelo fixo de compartilhamento de tela e 
webcam no canto. 

Para outros tipos de gravações com durações mais longas, use o Microsoft Teams. 

     1. Acesse o site: https://web.microsoftstream.com/ 

     2. Na tela, clique em “criar” e, depois, em “gravar tela”. 

Microsoft Stream

https://web.microsoftstream.com/
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3. Seu navegador pedirá permissão para acessar o microfone e câmera. Clique em “permitir”. 

   

 4. O Microsoft Stream apresentará uma prévia de como ficará. Quando estiver pronto, clique no botão de gravação. Lembre-se: 
você tem 15 minutos para gravação.
   



35

5. Em seguida, o Microsoft Stream perguntará se você deseja compartilhar sua tela inteira ou uma janela do aplicativo. 

A tela inteira compartilha qualquer programa, qualquer coisa que você faça ou visualize no computador. 

No caso da janela do aplicativo, você escolhe apenas um aplicativo, como, por exemplo, o Power Point. Assim, o Microsoft 
Stream só vai ter acesso à janela selecionada. 
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     6. Após clicar em “gravar”, uma contagem regressiva de três segundos vai aparecer. Depois, o Microsoft Stream iniciará a 
gravação, apresentando, ainda, o tempo restante disponível.  
     

   



37

     7. Ao clicar em “avançar” ou “acabar o tempo”, o programa apresentará uma prévia da gravação. 

Se o resultado não ficou satisfatório, clique em “gravar novamente”.
Se estiver tudo certo com a gravação, clique em “carregar no Stream”. 
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     8. Na janela seguinte, insira o nome da aula e a descrição. Selecione o idioma do vídeo e marque a caixa “permitir que todas 
as pessoas na sua empresa vejam este vídeo”, se for o caso. Depois, clique em “publicar”. 
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    9. Uma mensagem de que seu vídeo foi publicado vai aparecer. É importante lembrar que o processamento do vídeo pode 
levar até um dia para ser concluído. Se quiser baixar a gravação, clique em “salvar um arquivo de vídeo”.  

     Não é possível realizar esse procedimento, pois é um repositório de vídeos e áudios.

Vídeo@RNP
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Somente os proprietários podem fazer o download dos vídeos. 
 
     1. Acesse o site: https://web.microsoftstream.com/ 
 
     2. Na tela, clique em “meu conteúdo” e, depois, na opção “vídeos”.  

Microsoft Stream

DOWNLOAD DOS VÍDEOS

https://web.microsoftstream.com/
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     3. O Microsoft Stream apresentará todos os seus vídeos. Para baixar um em específico, clique no ícone de três pontinhos, 
conforme indicado na figura.   
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     4. Escolha a última opção (“baixar vídeo”). 

     5. Vamos aproveitar e explicar outras funções: 

     I. Compartilhar 

     Ao clicar em “compartilhar”, o Microsoft Stream apresentará todas as possibilidades de compartilhamento do vídeo: via link, 
e-mail, página da web etc.
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     II. Substituir vídeo 
Clicando nesse botão, é possível reenviar um vídeo atualizado, mas sem perder o link anterior. Essa funcionalidade é muito útil 
para atualizar o conteúdo de vídeos antigos, como, por exemplo, a aula de uma legislação que sofreu alterações recentes.
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     III. Excluir 
Clicando nessa opção, uma mensagem para confirmar a exclusão do vídeo vai aparecer.

      IV. Cortar vídeo 
Caso o vídeo tenha ficado longo demais, você pode cortar o início e o fim da gravação. Ainda não existe a funcionalidade de cortar 
partes do vídeo. Para cortar o início e/ou o fim da gravação, basta arrastar as duas barrinhas vermelhas, conforme sinalizado na 
imagem abaixo:
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Também é possível clicar em alguma parte do vídeo, onde surgirá uma marcação.

Em seguida, clique no primeiro ícone para definir o início do vídeo, ou no segundo ícone, para definir o fim do vídeo.

 

     É permitida a funcionalidade, caso o proprietário autorize. 

Vídeo@RNP



46

     Ilimitado. Atualmente, não há nenhum prazo de guarda definido.  

Microsoft Stream

PRAZO DE GUARDA DAS GRAVAÇÕES

     Não especificado. 

Vídeo@RNP
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     Até um dia para processar, a depender do tamanho do vídeo. 

PRAZO DE PROCESSAMENTO

     Até um dia para processar, a depender do tamanho do vídeo. 

Microsoft Stream

Vídeo@RNP
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     limitado. Atualmente, não há limites de vídeos por usuário. 

NÚMERO DE VÍDEOS POR USUÁRIO

     200 áudios e 200 vídeos por mês, por usuário. 

Microsoft Stream

Vídeo@RNP
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     limitado. Atualmente, não há limites de vídeos por usuário. 

ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO

     Não especificado. 

Microsoft Stream

Vídeo@RNP
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É importante informar que o Microsoft Stream pode gerar a legenda e a transcrição do áudio dos vídeos de maneira automática. 

A legenda aparece no próprio vídeo. Já a transcrição aparece em uma guia separada. 

O Microsoft Stream permite a criação de canais e playlists. Também permite interações nos vídeos, como curtir, favoritar e 
comentar. 

FUNCIONALIDADES

A plataforma de vídeos da RNP possibilita o compartilhamento direto com o YouTube e o Twitter.  
 
Além disso, possibilita compartilhar o vídeo por e-mail e incorporar a páginas da web. 
 
Também é possível criar canais e playlists, curtir e comentar os vídeos. 
 
Um diferencial é que você pode adicionar senhas aos vídeos. Assim, só quem tiver a senha poderá ter acesso aos vídeos. 

Microsoft Stream

Vídeo@RNP
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