
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTORIAL DE UPLOAD DE ÁUDIO 



TUTORIAL UPLOAD DE ARQUIVOS DE ÁUDIO NO SOUNDCLOUD

https://soundcloud.com/

1 - Para utilizar o seu serviço como o upload de áudios no SoundCloud,
deve-se efetuar um breve cadastro clicando na opção Sign Up, no canto
superior direito da tela:

2 -  Na tela de cadastro,  deve-se informar os seguintes campos:   e-mail,
senha, confirmação da senha e marcar a opção de aceite dos termos de
privacidade.



3 - Será exibida uma outra janela para que seja informado o nome do perfil,
ano e mês de nascimento:

4 - Após a finalização do cadastro, será encaminhado um e-mail para o e-
mail informado com intuito de efetivar o cadastro, deve-se clicar no botão
Confirm my e-mail address no e-mail enviado, conforme imagem abaixo:

5 - Após clicar no botão exemplificado na imagem acima, será exibida uma
janela  com  o  site  da  SoundCloud,  com  o  objetivo  de  atualizar  as
informações. Faz-se necessário sair do sistema e acessá-lo novamente.



6 - Para sair do sistema, deve-se clicar na imagem de uma engrenagem no
canto superior direito da tela e clicar na opção Log out:

7 -  Para acessar novamente o site,  deve-se clicar na opção  Sign in,  no
canto superior direito da tela e informar o e-mail e senha cadastrados:

  

8 - Após acessar o site, para enviar um áudio para armazenamento, deve-se
clicar no botão Upload, no canto superior direito da janela:



9 - Será exibida uma nova tela, na qual deve-se clicar na opção Choose file
to  upload,  neste  momento,  será  exibida  uma  janela  para  que  seja
selecionado o arquivo de áudio que deve ser enviado.



10 – Após o término do carregamento do arquivo, deverão ser informados
alguns campos como: título e tags, que são palavras que identificam o item.

11 - Após salvar o áudio, para obter as informações deste, deve-se
clicar na opção Go to your track:



12 - Dentre as opções exibidas para o referido áudio, é fornecido a
opção  Compartilhar  (SHARE),  sinalizada  na  imagem abaixo.  Clique
nesta opção:

13  -  Para  obter  o  endereço  (link)  do  arquivo   para  informar  no
SIGFAPEAM, basta selecionar o endereço do arquivo, copiá-lo e colá-lo
no campo determinado no SIGFAPEAM.


