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TUTORIAL DE UPLOAD DE VÍDEOS 



TUTORIAL PARA UPLOAD DE VÍDEOS NO VIMEO

1 - Faça o cadastro no site https://vimeo.com/ com seu nome, e-mail e senha
nos seguintes campos:

2 - Em segundos você receberá a sua confirmação de cadastro no e-mail 
que você utilizou, não se esqueça de verificar sua caixa de Spam caso não 
encontre na caixa de entrada. No e-mail você terá a seguinte confirmação 
de cadastro. 

https://vimeo.com/


3 - Ao entrar no site você irá se deparar com uma tela de boas vidas como 
mostra a imagem, clique em Upload a video localizado no canto superior 
direito.

4 - Logo após, você será exibida a tela de upload, na sequência uma lista de
dicas que o site oferece sobre os uploads dos vídeos. Clique em Choose a 
Video to Upload para realizar a busca em seu computador e selecionar o 
vídeo.

5 - Será exibida uma janela do Windows para busca do vídeo. Navegue entre

as pastas e selecione o vídeo desejado em seguida clique em Abrir.



6 - O vídeo selecionado será exibido na fila de transferência e para fazer o 
upload do vídeo clique em Upload Selected Videos.

7 – Será exibida uma tela para aguardar o upload do vídeo. Logo abaixo 
uma lista de informações básicas para complementar o vídeo e facilitar sua 
busca.



8 - Após o upload será exibido um campo verde DONE! GO TO VIDEO clique
nele para visualizar a próxima janela.

10 – Será exibida uma tela mostrando que o vídeo está em espera para 
finalização do upload.



11 - Após o carregamento do vídeo o mesmo estará pronto para 
visualização através do link localizado na parte superior da tela.


