
                         

 

 

COMO UTILIZAR O FLICKR                   
*Maurício Lídio (Assessoria de Cultura Digital/SECULT-FUNCEB): mauriciolidio.8@gmail.com 

 
Criando uma conta 
 
1 - Criar sua conta (é necessário ter conta no Yahoo!) 
 
2 – Escolha o novo nome para exibição no Flickr 
 
3 – Começando a utilizar 
 
3.1 Personalize seu perfil 
     Ícone de exibição 
     Personalizar URL do Flickr 
     Informações gerais 
 
4 – Faça upload das primeiras fotos (tamanho da foto: máx. 10 MB)  
* Inclua também seus vídeos de até 1min 30seg (máx. 150 MB). Limite de 2 p/ mês. 
* Limite mensal de 100 MB de fotos (para obter mais R$ 45,90 p/ ano) 
      Inclua tags 
      Foto pessoal ou privada? 
      Nome e descrição da foto 
      Criar álbum: organizar na barra acima / álbum 
 
5 – Encontrando amigos no Flickr 
      Localização através de contas (MSN, YAHOO E GMAIL) 
      Envie um convite para aqueles que ainda não estão no Flickr 
 
6 – Conhecendo as ferramentas 
 
Minha coisas 
- Sua galeria (veja suas imagens em Slideshow e envie para quem quiser) 
- Álbuns  
- Arquivos 
- Tags 
- Mapas 
- Favoritas 
- Suas stats (estatísticas para pagantes) 
- Atividades recentes (para comentários e fotos favoritas) 
- Fazer upload de fotos e vídeos 
- Conta: informações pessoais, privacidade e permissões 
* Mudar licença de compartilhamento para Creative Commons do estilo que cada um escolher. 
(Ver abaixo em “Tipos de Licença”) 
- Perfil 
- FlickrMail: mensagens para amigos do Flickr 
 
Organizar 
- Todo seu conteúdo 
- Upload mais recente: conteúdo recentemente adicionado 



                         

- Álbuns 
- Mapa 
 
Contatos 
- Uploads mais recentes 
- Lista de contatos 
- Busca de contatos 
- Convidar seus amigos 
- Histórico de convites 
 
Grupos 
- Seus grupos 
- Alterações recentes 
- Buscar um grupo 
- Criar um novo grupo 
   Tipo: Público para todos, Público com convite, Particular 
   *Nome e descrição do grupo 
 
Explorar (Navegando pela comunidade Flickr) 
- Tags populares: importante para aumentar visitas às suas imagens. 
- Explore o Analog: área reservada para fotografias feitas em filme e que foram digitalizadas. 
- Mapa-múndi: mostra a localização dos últimos uploads de fotos e vídeos. 
- Lugares: ache imagens do mundo inteiro através do mapa. 
- The Commons: acesso ao acervo de fotografias públicas mundiais. 
- Creative Commons: Creative Commons (CC) é, na verdade, uma entidade sem fins lucrativos 
criada para permitir uma maior flexibilidade na utilização de obras protegidas por direitos 
autorais. A idéia é fazer com que um autor/criador permita uma utilização mais ampla de seus 
materiais, mas sem infringir as leis de proteção à propriedade intelectual.  
 
Tipos de licença 

Atribuição: Você permite que outros copiem, distribuam, exibam e executem seu trabalho 
protegido por direitos autorais, e os trabalhos derivados feitos com base nele, mas somente se 
eles derem crédito a você.  

Não comercial: Você permite que outros copiem, distribuam, exibam e executem seu trabalho 
protegido por direitos autorais, e os trabalhos derivados feitos com base nele, mas somente 
para propósitos não comerciais.  

Não a obras derivadas: Você permite que outros copiem, distribuam, exibam e executem 
somente cópias literais do seu trabalho, e não trabalhos derivados dele.  

Compartilhamento pela mesma licença: Você permite que outros distribuam trabalhos 
derivados somente sob uma licença idêntica à licença que rege o seu trabalho. 

- Serviços do Flickr: o Flickr permite que seus usuários criem aplicativos e estes são 
disponibilizados para uso geral. Está seção possui diversos tipos de aplicativos. 

7 - Ajuda 

Utilize as perguntas frequentes, o fórum de ajuda e, se não encontrar respostas, digite sua 
dúvida na caixa “Encontre a resposta”, questões relacionadas serão exibidas. 


