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Oficina 



Olá! TudoOlá! Tudo
bem?bem?

  
Você acaba de iniciar sua

participação na oficina Live
Stream, uma iniciativa da Rede

COEP que pretende indicar
caminhos para que você possa

fazer com tranquilidade uma
transmissão de vídeo ao vivo, ou

seja, uma live stream!



Aliás, você sabe o que
significa uma live stream? 
Se não, vamos começar
por esta apresentação em
vídeo. Clique na imagem
e assista:

Live StreamLive Stream

https://www.canva.com/design/DAEhp4deZpw/Y4WhTCuGw1R2rhZRmg-bFQ/watch?utm_content=DAEhp4deZpw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


Fonte: The Royal Family 

PotênciaPotência
  das livesdas lives

Em abril de 2011, o casamento 
real entre Catherine Middleton e 
o príncipe William, da Inglaterra,
gerou a primeira live stream de 
grande sucesso. As 3 horas e 
meia de transmissão ainda estão
disponíveis e já alcançaram 15
milhões de visualizações.



Fonte: com informações de rockcontent.com

PotênciaPotência
  das livesdas lives

Em 2012, outra transmissão em
tempo real provou a força desse
tipo de conteúdo. Em uma ação
publicitária da Red Bull, o austríaco
Felix Baumgartnet superou o
recorde de maior queda livre da
história, pulando de uma altura de
aproximada-mente 38 mil metros.
A live alcançou nada menos que
1/6 da internet, mesmo tendo
duração de apenas 4 minutos e
20 segundos.



O que éO que é                  

  preciso?preciso?



PlataformaPlataforma

Como vimos , as transmissões em
vídeo são feitas por meio de

plataformas de streaming. Nesta
oficina, vamos utilizar como

exemplo a plataforma StreamYard
(https://streamyard.com).

https://streamyard.com/


O StreamYard é um estúdio virtual de
transmissão que pode ser operado por
uma ou mais pessoas e que permite a
realização de lives com vários convidados
ao mesmo tempo.
A transmissão é feita direto nas redes
sociais e plataformas de vídeo 
(exemplo: Facebook e Youtube).

PlataformaPlataforma



F o n t e : U n i v e r s i d a d e F e d e r a l F l u m i n e n s e

Clique na imagem e assista ao
vídeo com informações gerais
sobre como utilizar o
StreamYard:

PlataformaPlataforma

https://www.youtube.com/watch?v=L0ZcQ3DAEsQ


F o n t e : S t r e a m Y a r d

Você também pode
acessar uma série de
tutoriais disponíveis no
canal oficial do
StreamYard (em inglês).
Clique na imagem:

Dica: Habilite no YouTube  a opção Detalhes
> Legendas >  Traduzir automaticamente  
> Português

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxqZPGZQ-k749kYqMDVDGIccfoXnXefdy


Na hora de programar a live, você deve indicar
na plataforma de streaming o local onde a
transmissão será veiculada, por exemplo, na
sua página no Facebook, no canal no Youtube 
 ou até simultâneamente, 
em dois ou mais locais. 



O StreamYard disponibiliza
diversos recursos, tanto na
versão gratuita, quanto na
versão paga.A tabela ao lado
indica as configurações
disponíveis em junho/2020.
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