
Alternativas para Gravação no Google MEET 
 

A gravação de vídeo chamadas no Meet não está mais disponível para contas 

institucionais UFBA a partir do dia 10 de janeiro de 2022. A descontinuidade desse 

recurso está ocorrendo de forma gradativa, sendo que algumas contas ainda poderão 

gravar reuniões até meados de fevereiro de 2022 

  

O recurso de gravação de vídeo chamadas sempre foi um recurso premium do Google 

Meet. Com a pandemia (primeiro semestre de 2020), o Google, no intuito de contribuir 

e ajudar instituições de ensino a adotarem o ensino a distância, oportunizou 

temporariamente esse recurso sem custo financeiro.  

 

IMPORTANTE: Todas as reuniões já gravadas estão e continuarão armazenadas no 

Google Drive até serem excluídas pelo proprietário do arquivo*.  

 

Em alternativa à falta de recurso de gravação de vídeo chamadas no Meet, a UFBA 

apresenta as opções a seguir: 1 - Meet + Loom; 2 - Microsoft Teams; 3 - Conferência 

Web. 

 

1. Loom - Ferramenta que possibilita gravação de qualquer Webconferência. 

Para saber como solicitar e instalar licença gratuita de uso do Loom, clique 

aqui. 

 

2. Microsoft Teams - Ferramenta de videoconferência que compõe o Office 365. 

Todos os usuários da UFBA podem acessar através do endereço 

http://msuite.ufba.br e logar com a sua conta e senha UFBA. 

 

3. Conferência Web - Ferramenta de videoconferência disponibilizada pela RNP. 

Todos os usuários da UFBA podem acessar através do endereço 

http://conferenciaweb.rnp.br e logar com a sua conta e senha UFBA. 

  

 

Abaixo tabela comparativa entre o Google Meet+Loom x Conferência Web x Microsoft 

Teams 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://msuite.ufba.br/
http://msuite.ufba.br/


Plataformas Loom Google Meet Conferência 
Web 

Microsoft 
Teams 

Nº de  Salas Simultâneas 
para a UFBA 

—- Sem limite Limitado 
(até 400) 

Sem limite 

Nº de Usuários por Sala —- 100 1201 250 

Retransmissão —- Não Sim² Não 

Gravação 

Permite Nativo Sim Não* Sim Sim 

Permanência Ilimitado —- 90 dias Ilimitado 

Disponível Imediato —- Após 24h Até 24h 

Download Sim —- Sim Sim 

Aulas 
Gravadas 

Quantidade Sem limite —- Sem limite Sem limite 

Tamanho Sem limite —- Sem limite Sem limite 

Tabela 1.  Comparativo de capacidades Google Meet x ConferênciaWeb x Teams 

 

 

 

 

 

 

 

* - https://support.google.com/a/answer/11413558?hl=pt-BR 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uyR3-iXvT-0&t=3s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=toj6_pxRqHE&t=360s 

 

                                                
1   É possível um número maior de participantes, transmitindo a aula. 

https://support.google.com/a/answer/11413558?hl=pt-BR
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