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Orientações para o uso do canal Youtube CAU-UNILA 
 
O objetivo deste documento é orientar a comunidade do curso de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (CAU-UNILA) quanto a produção 
e gestão de conteúdo para o canal do Youtube CAU-UNILA, registrado no 
link: https://www.youtube.com/channel/UCjZldCbFHjd9tYMsKllrG7Q 
 
 

1. Do conteúdo: 
 
1.1 O conteúdo do vídeo deverá possuir vínculo direto com as atividades de ensino, pes-
quisa e/ou extensão já realizadas ou em andamento do curso de Arquitetura e Urbanismo;  
 
1.2 Espera-se publicação de conteúdo vinculado às aulas das(os) docentes do curso; se-
minários, palestras, apresentações das(os) docentes ou convidados; produções que apre-
sentem o desenvolvimento ou resultados de atividades de pesquisa e/ou extensão; ou qual-
quer material que a comunidade manifeste interesse conjunto de publicação via canal de 
vídeos; 
 
1.3 Os conteúdos e produções realizadas por iniciativa de discentes do curso deverão estar 
diretamente vinculados às disciplinas, projetos de pesquisa e projetos de extensão. Reco-
menda-se que o conteúdo priorize interesses de grupos ou da comunidade acadêmica à 
conteúdos e produções de interesse pessoal. Deverá ser designado um(a) docente respon-
sável pela supervisão, aprovação e publicação do conteúdo; 
 
1.4 Recomenda-se que o conteúdo de textos presentes nos vídeos, nos títulos e na descri-
ção da página devem apresentar informações precisas, atualizadas, redigidas de forma 
clara, concisa e sem erros de ortografia. É fundamental certificar-se da veracidade dos da-
dos ou conteúdo a serem divulgados. 
 
1.5 O conteúdo vinculado ao canal deve estar comprometido com as práticas de publicação 
do Youtube (https://www.youtube.com/intl/pt-BR/about/policies/#community-guidelines) e 
não devem conter manifestações: 
 

a) de caráter pessoal individual; 
b) ofensivas; 
c) comerciais; 
d) de intolerância religiosa; 
e) racistas ou de intolerância à diversidade etno-racial; 
f) xenófobas ou de intolerância à diversidade etno-cultural; 
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g) preconceituosas ou de intolerância à diversidade de gênero e sexual; 
h) que critiquem pessoas ou instituições ou; 
i) que atentem aos direitos humanos. 

 
 

2. Dos direitos autorais 
 
2.1 Os direitos autorais no Brasil estão estabelecidos pela LDA 9610/98. Recomenda-se 
que os materiais e conteúdos publicados estejam alinhados às licenças de direitos autorais 
Copyleft ou Creative Commons (CC). As licenças Creative Commons estão alinhadas aos 
modelos de compartilhamentos abertos e livres de colaboração, ao mesmo tempo que ga-
rantem que os criadores ou titulares de conteúdo preservem alguns de seus direitos auto-
rais. Para mais informações, acessar a Cartilha: https://br.creativecom-
mons.net/2021/02/02/novacartilhaccbrasil/ 
 
2.2 No caso de licenças Padrão Youtube, qualquer conteúdo protegido por direitos autorais 
Copyright serão automaticamente excluídos ou vetados pelo site. Sugere-se a a utilização 
de bancos de livre acesso, como Unsplash, FreePik, Pixabay,  Wikimedia Commons, Ja-
mendo Music, Ben Sound e a biblioteca de áudio do próprio Youtube. 
 
2.3 O material deverá conter todos os créditos referente à equipe envolvida em sua produ-
ção. Caso as informações não constem no material, deverão conter no campo da descrição 
do vídeo.  
 
2.4 Os(as) docentes designados como supervisores do material serão responsáveis em ter 
as devidas permissões para uso de imagem, áudio, vídeo, gravação de tela ou qualquer 
material que apareça no conteúdo. O docente deverá guardar as autorizações e apresentá-
las caso seja solicitado ou necessário.  
 
 

3. Das responsabilidades: 
 
3.1 O conteúdo geral publicado no canal deve ser de interesse e zelo coletivo da comuni-
dade CAU-UNILA; 
 
3.2 No caso de vídeos que permitam a submissão de comentários do público, os(as) do-
centes responsáveis deverão supervisionar a interação e se comprometer em interagir e 
respondê-los; 
 



 

3 
 

 
3.3 Os(as) docentes designados como supervisores/ responsáveis pelo material publicado 
deverão declarar ciência (via formulário): 
 
a) da coerência e adequação do conteúdo dos vídeos; 
b) dos direitos autorais e permissões de uso e publicação do conteúdo, mantendo consigo 

as permissões devidamente documentadas; 
c) da ciência de responsabilidade de interação e resposta de perguntas publicadas; 
d) da ciência de responsabilidade de divulgação e publicização dos links do material; 
e) da ciência de preenchimento correto de todas as informações, campos, palavras cha-

ves e textos da etapa de publicação do vídeo no Youtube; 
 
 

4. Das orientações da SECOM 
 
4.1 Em consulta sobre orientações para a criação e uso do canal de Youtube CAU-UNILA 
com o Secretário de Comunicação da Secretaria de Comunicação Social - SECOM, foi in-
formado que a instituição ainda não possui uma Política de Comunicação formalizada. Se-
guem abaixo as orientações gerais e demais informações disponibilizadas: 
 
a) Direitos autorais: na utilização de qualquer canal digital é muito importante atentar para 

o uso de materiais com direitos autorais, pois estes dão problemas constantes. Então 
qualquer atividade que for postada neste canal não pode utilizar trecho de obras com 
direito de propriedade, preferindo sempre a busca em banco de imagens e sons que 
sejam abertos. 

b) Preservação da imagem da instituição: aqui cabe o cuidado básico em sempre indicar 
que o canal e os materiais produzidos são fruto do curso de arquitetura da Unila, refe-
renciando a autoria para as pessoas que acessem o conteúdo de forma orgânica e que 
não tenham contato prévio com a universidade. 

c) Mediação de conteúdo: por fim, o desafio maior da presença digital é mediar comentá-
rios e conteúdos que prejudiquem a imagem da instituição. Como este canal tem es-
paço aberto de interação e comentários é sempre necessário acompanhamento para 
evitar falas com palavras desrespeitosas. 

 
No canal da UNILA estamos transmitindo palestras e eventos acadêmicos, então quando 
realizarem algo pelo curso coloco à disposição nosso canal. Isto é interessante pois amplia 
a visibilidade das atividades do curso pois nosso canal já está se consolidando com quase 
8.000 usuários e boas métricas de visualizações. (SECOM, informado via e-mail em março 
de 2021) 
 



 

4 
 

 

5. Dos procedimentos para aprovação do conteúdo: 
 
5.1 A publicação de conteúdo no canal Youtube CAU-UNILA está condicionada à: (a) ade-
quação do material aos termos presentes neste documento; (b) preenchimento e envio do 
Formulário de Aprovação de Conteúdo para Youtube, com suas respectivas declarações 
de ciência e (c) aprovação do conteúdo em Colegiado. 
 
5. 2 O Formulário de Aprovação de Conteúdo para Youtube deve ser preenchido e enviado 
à coordenação de curso. 
 

6. Dos detalhes de preenchimento das informações do vídeo no momento do upload 
 
6.1 Todos os campos solicitados pelo Youtube no momento de upload do vídeo devem ser 
preenchidos; 
 
6.2 Não deverá ser selecionada a opção “Promoção Paga”, que autoriza a inserção de 
propagandas e monetização do vídeo; 
 
6.3 Deverão ser inseridas palavras-chaves suficientes para possibilitar que o material possa 
ser encontrado através das ferramentas de busca do site. 
 
6.4 O idioma do vídeo deve ser indicado para que o site possa gerar automaticamente 
legendas closed caption. Caso o conteúdo possua arquivo de legenda criada pelo respon-
sável, deverá ser realizado o upload neste momento.  
 
 

Foz do Iguaçu, 31 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovado na 2º Reunião Ordinária do Colegiado do CAU-UNILA, em 31 de março de 2021 


