Acessando a aula online:
Utilizando o link disponibilzado, você será automaticamente encaminhado para a aula online, que
será realizada na plataforma Zoom.
Não é preciso ter uma conta com usuário e senha para acessar, basta usar o link disponibilizado.
Acessando através de um computador ou notebook:
Se fizer o acesso através de um computador ou notebook, será necessário fazer o download do
software do Zoom (caso você ainda não tenha instalado). Para isso, basta fazer o download e depois
clicar para abrir o arquivo para iniciar a instalação. Após a instalação do programa, você será
direcionado automaticamente para a transmissão da aula online.
Se preferir, faça agora o download do programa, assim no dia da aula você já estará pronto para
acessar: https://zoom.us/support/download
Acessando através de um celular ou tablet:
Caso o acesso seja feito por um celular ou tablet, será necessário instalar o aplicativo Zoom
correspondente para sua plataforma. Faça isso preferencialmente antes do horário da aula, para
evitar atrasos.
Se você acessar a partir de um aparelho Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=pt_BR&gl=US
Se você acessar a partir de um iPhone ou iPad:
https://apps.apple.com/br/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
Assistindo à aula:
Em alguns casos, ao acessar o evento, será preciso configurar suas opções de áudio. Selecione
corretamente qual será sua saída de áudio e também o microfone utilizado.
Ao entrar na aula, sua câmera e microfone estarão desativados. Durante as explicações, pedimos
que mantenha assim, pois isso facilita o andamento da aula. Em determinados momentos, o
professor vai realizar interação com os alunos e, caso prefira, você poderá interagir usando sua
câmera e microfone. Nesse caso, recomendamos o uso de um fone com microfone para facilitar a
comunicação. Caso você não tenha câmera ou microfone, não se preocupe: você poderá assistir à
aula normalmente e interagir via chat.
Para ativar seu microfone, basta clicar em UNMUTE, que se encontra no canto esquerdo inferior.
Para ativar sua câmera, basta clicar em START VIDEO, que também se encontra no canto
esquerdo inferior.
Dúvidas e comentários:
Para o envio de dúvidas ou comentários a qualquer momento, iremos utilizar o bate-papo (chat)
disponível durante a aula.

