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Goiânia, 27 de dezembro de 2021.

Aos servidores do IFG

Assunto: Comunicado sobre fim das gravações no Google Meet vinculado ao domínio do IFG

O IFG possui credenciamento junto ao Google e utiliza a edição Workspace

Education Fundamentals, versão gratuita, para disponibilizar o e-mail institucional a servidores e

estudantes, bem como aplicativos incorporados como Drive, Meet, Chat, dentre outros.

A partir de 10 de janeiro de 2022 as gravações de reuniões no Google Meet não estarão

mais disponíveis nas edições gratuitas do Google Workspace, de acordo com a

página https://support.google.com/a/answer/7557052?hl=pt-BR. Em agosto de 2020, a Google havia

anunciado que o recurso de gravação nas edições gratuitas terminaria no final de 2020 e seria

substituída por gravações temporárias, no entanto, o recurso de gravação continuou ativo durante o

ano de 2021 e a empresa não divulgou se ainda planeja oferecer o recurso de gravações temporárias.

Portanto, comunicamos que, caso não ocorra divulgação em contrário pela Google, o

recurso de gravação no Google Meet vinculado ao domínio institucional ifg.edu.br será inativado a

partir de 10/01/2022.

Outras alternativas podem ser utilizadas para realizar gravações, como:

Utilizar o aplicativo Microsoft Teams pelo domínio institucional, que permite acesso de até

300 participantes e, além de outros recursos, permite gravações. A fim de facilitar aos

usuários, a DTI configurou plugin para que seja possível criar uma sala do Teams

diretamente na Agenda do Google. Orientações:

https://suap.ifg.edu.br/centralservicos/baseconhecimento/809/;

Utilizar aplicativo(s) de gravação de tela. Desta forma pode-se utilizar o Google Meet ou

outro aplicativo de webconferência, realizar a gravação da tela/áudio do computador e

disponibilizar o arquivo pelo Google Drive. Diversos aplicativos gratuitos estão disponíveis a

depender do sistema operacional do computador.

Sugestão para Windows e Linux: VokoScreen, disponível

em https://linuxecke.volkoh.de/vokoscreen/vokoscreen.html;

Sugestão para macOS: QuickTime Player - https://support.apple.com/pt-

br/guide/quicktime-player/qtp97b08e666/10.5/mac/12.0.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

DOUGLAS ROLINS DE SANTANA

Diretor de Tecnologia da Informação
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