
  

 

Prezados, 

 

Em vista do aumento significativo de utilização dos estúdios de TV dos campi e 

reitoria do Instituto Federal Farroupilha, e a utilização da plataforma YouTube para 

disponibilização dos vídeos, recomendamos observar alguns detalhes referentes 

aos Direitos Autorais. 

É necessário um extremo cuidado para que os vídeos produzidos e 

disponibilizados tenham conteúdo totalmente livre de direitos autorais, evitando 

assim problemas futuros, como advertências, bloqueios e até mesmo processos 

judiciais. 

Trabalhos originais – sejam eles músicas, vídeos, textos literários ou qualquer 
outra coisa que você consiga criar e exibir – são protegidos pelos direitos autorais. 
O copyright (“direito de cópia”, em tradução literal) é um conjunto de direitos 
exclusivos, concedidos por lei aos proprietários do direito autoral, para proteção 
de seus trabalhos. Já que essas leis também se aplicam ao conteúdo 
disponibilizado no YouTube, entender como elas funcionam por lá é 
importantíssimo para diminuir os riscos de um cancelamento de conta – ou um 
processo, o que seria bem pior. 
 
1.Como garantir que o seu vídeo não viole os direitos autorais de outras pessoas? 
 
Use sua imaginação e crie algo completamente original (e isso inclui as músicas). 
A razão pra isso é obvia: se tudo for seu, você não precisará se importar com os 
direitos autorais, já que você é o autor e, portanto, o proprietário. 
Você não sabe fazer o áudio? Não se preocupe e experimente o, AudioSwap 
uma ferramenta do próprio YouTube com músicas que você pode usar. E não se 
assuste se seu vídeo for invadido por anúncios – é o que os autores dessas 
músicas geralmente pedem em troca. 
 
2.Mas o YouTube nunca vai saber que meu conteúdo infringe direitos autorais. 
Não tem como, tem? 
 
Tem. E eles fazem isso com o ID de Conteúdo. Vídeos enviados ao YouTube são 
comparados a um banco de dados de arquivos fornecidos pelos proprietários do 
conteúdo. Quando esse ID identifica uma correspondência entre seu vídeo e um 
arquivo no banco de dados, é aplicada a política escolhida pelo proprietário, que 
pode variar entre países, e que pode ser: 
-Gerar receita: se anúncios que você não ativou aparecerem no vídeo ou antes 
dele, é provável que o proprietário do conteúdo tenha aplicado uma política de 
monetização. 
-Bloquear: se o proprietário do conteúdo escolher uma política de bloqueio para o 
vídeo, ele não será exibido no YouTube ou ficará mudo. Ainda é possível escolher 
se permitirá ou não que o conteúdo seja executado em alguns países e bloqueado 
em outros. 
-Rastrear: se o dono do conteúdo tiver escolhido uma política de rastreamento, 
seu vídeo não será afetado. Contudo, sua estatística de visualização aparecerá na 
conta do YouTube Analytics do proprietário do conteúdo. 
 

http://www.youtube.com/audioswap_about?gl=BR&hl=pt


3.O que vai acontecer se você enviar um conteúdo que viole direitos? 
 
É simples. Caso seja a primeira vez, você receberá uma notificação e seu vídeo 
será retirado do site ou ficará sem som. Do contrário, sua conta pode ser 
encerrada - caso não seja a primeira vez. Vale lembrar que os usuários com 
contas suspensas ou encerradas estão proibidos de criar novas contas ou acessar 
os recursos da comunidade do YouTube. Além disso, caso o conteúdo seja 
copiado, o usuário ainda poderá ser processado pelos donos do material. 
 
4.Eu tenho certeza que não infringi o direito de ninguém, mas tiraram meu vídeo 
do ar. O que fazer? 
 
Removeram por engano um vídeo seu? É só registrar uma contranotificação e 
informar o site sobre essa situação. Em alguns dias, se você estiver certo, tudo 
será resolvido e seu vídeo voltará a ser exibido. 
 
5.Tem gente usando meu conteúdo mas eu não autorizei. 
 
Se você julgar que um vídeo disponibilizado está violando seus direitos autorais, é 
necessário enviar para a equipe do YouTube um aviso de direitos autorais. Eles 
retirarão o vídeo do ar. 
 
E, se você quiser saber um pouquinho mais sobre as políticas de conteúdo do 
YouTube, assista essa animação criada pelo próprio YouTube (em inglês, 
legendada). https://youtu.be/InzDjH1-9Ns 
 
Fonte: http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/01/entenda-como-os-
direitos-de-copyright-para-o-youtube-funcionam.html 
 
O YouTube também disponibiliza uma página com informações completas sobre a 
política de Direitos Autorais, através do endereço: 
https://www.youtube.com/yt/copyright/pt-BR/ 
 
Por fim, solicitamos que todas as videoaulas produzidas pelos estúdios dos campi, 
sejam postadas no YouTube, e que posteriormente seja enviado apenas o link 
para o professor postar no Moodle. Este procedimento é fundamental para que 
possamos manter o acervo organizado, e também evitará sobrecarga da 
plataforma Moodle. 
 
Colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas sobre a publicação dos 
vídeos produzidos.  
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http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/01/entenda-como-os-direitos-de-copyright-para-o-youtube-funcionam.html
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