
MANUAL DE GRAVAÇÃO JITSI PARA DEFESAS E 
QUALIFICAÇÕES 
 

● Este manual foi construído para ajudar aos que pretendem gravar as defesas e 
qualificações. Se você viu alguma dica, procedimento que pode melhorar este 
documento, é só mandar um email para ppgoceano@contato.ufsc.br.  

 
● Lembre-se de testar o sistema antes do dia da defesa/qualificações para tirar 

todas as dúvidas que possam surgir. Após a leitura do manual, se ainda houver 
dúvidas, entre em contato com o programa no email acima.  

 
● As qualificações e defesas ficarão armazenadas no Youtube do Programa. 

Entre em contato com a secretaria para ter acesso ao login e senha. 
 
 
ETAPAS 
 
1. Primeiro acesse o site da JITSI MEET  https://meet.jit.si/.  
 
2. A imagem abaixo mostra um exemplo de tela inicial após o acesso. No lado direito, há o 
item  IR, clique para começar a reunião (item em azul escrito).  

 
 
3. Logo em seguida CLIQUE no item “JOIN MEETING” 

 
 
4. O link da sala de reunião que pode ser compartilhado aos outros participantes é o endereço 
situado logo após clicar nesse no item “ invite more people”, em cima da tela; 

 

https://meet.jit.si/


 
 
 
5. A imagem a seguir mostra a tela inicial da sala de reunião e para iniciar a transmissão ao 
vivo pelo youtube CLIQUE nos 3 pontinhos, no canto inferior do lado direito da tela. 
Também,  na opção “ Iniciar transmissão ao vivo”. 



 
 
6. Para dar início a transmissão é preciso ir ao YOUTUBE, clicar no ícone criar, no canto 
superior do lado direito e clicar novamente na opção “transmitir ao vivo “. 
 

 
7. Também, Copiar a chave de transmissão para colar na opção do tópico 8 deste 
procedimento. 
 
 



 
 
8. Colar a chave da transmissão na caixa “ chave para transmissão ao vivo” no JITSI. E 
assim, dará início a transmissão e gravação. 
 

 
 
 
9. Ao final, você finaliza a live no JITSI e no YOUTUBE e, depois disso, envie o link da live 
gravado no Youtube para a secretaria. 


