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OBJETIVOS

Conforme o retorno de atividades presenciais devido a redução de casos provocados pela
pandemia de Covid-19, o retorno das aulas deverá acontecer de imediato utilizando o
formato híbrido, onde parte dos alunos assistem a aula presencialmente e parte dos alunos
em formato on-line fazendo rodízio entre as turmas. Logo este é um guia que mostra a
configuração dos softwares utilizados pelos docentes para transmissão das aulas pelas
plataformas adotadas para este formato.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Para seguir os passos deste guia, será necessário que o docente esteja configurando a
transmissão remota de aulas em sua própria máquina. Caso o mesmo não possua um
computador para esta finalidade, é possível seguir os passos mostrados a seguir utilizando
os Chromebooks que estão disponíveis na Universidade para a transmissão de aulas
remotas.

Este tutorial utiliza como base o Sistema Operacional Windows 10, porém outras versões
de S.O’s são compatíveis, basta ter acesso ao navegador como Google Chrome, Mozilla
Firefox, Microsoft Edge e similares e seguir os passos mostrados abaixo.



CONFIGURAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DE AULA

Para melhor entendimento deste tutorial, iremos dividi-lo em alguns passos. Note que o
passo anterior é requisito para que o passo seguinte funcione, logo se houver algum
problema no resultado final, verifique se os passos anteriores foram cumpridos de tal forma
que obtenha o resultado esperado para a transmissão das aulas.

1º Passo: Acesse o endereço: https://meet.google.com/.

Inicie uma Nova Reunião. Caso você esteja utilizando o Google Classroom você pode abrir a
aula que já estava programada e com o link gerado e seguir para o Passo 3.

2º Passo: Clique em Iniciar uma reunião instantânea. Este comando deverá abrir uma nova janela
para transmissão da aula, conforme mostrado a seguir:

https://meet.google.com/


3º Passo: Nesta tela temos o link de acesso conforme mostrado em (A). Este link deverá ser
compartilhado com os alunos para que os mesmos consigam obter acesso a sala e possam
acompanhar a aula em tempo real. Para darmos continuidade na configuração da sala virtual,
basta clicarmos na opção que está marcada em (B) e seguirmos para o Passo 4.

Passo 4: Basta clicarmos em Configurações.



Passo 5: Conecte a entrada USB da Webcam ao computador.

Passo 6: Nesta tela faremos a configuração do dispositivo de captura de áudio para transmissão
da aula. Logo com o equipamento de Webcam ligado conforme mostrado no Passo 5, selecione a
opção USB Microphone.

Obs: O seu computador pode conter outras conexões de Microfone listadas na tela mostrada
abaixo, variando conforme fabricante e modelo do seu computador. Caso houver dificuldade para
identificar a entrada de áudio USB da Webcam por conter várias opções listadas, será necessário
escolher uma por uma e fazer testes de áudio para verificar qual das opções corresponde a
captura de áudio da Webcam.



Passo 7: Na aba lateral esquerda selecione a opção Vídeo.

Nesta aba, selecione a opção USB CAMERA. Se o seu dispositivo for um notebook, ele poderá
conter uma Webcam Integrada, a qual possivelmente estará com o nome de Front Camera ou
Frontal Câmera. Caso ela fique selecionada, você irá transmitir a aula pela Webcam integrada a
seu notebook e não pela Webcam que foi conectada pela porta USB. Logo, certifique-se que a
Webcam conectada pela porta USB esteja selecionada.

Após isso você poderá fechar a tela de configuração e deverá aparecer imagem da Webcam na
sala de transmissão. Caso não apareça, por favor verifique os passos anteriores ou verifique o
equipamento, conexões e cabos para que seja feita a transmissão da imagem.



Passo 8: Neste passo vamos compartilhar a tela do notebook, pois caso for feito o espelhamento
de um slide no projetor, o mesmo será compartilhado nitidamente com os alunos que estejam
acompanhando a aula pelo formato virtual. Desta forma, clique na opção mostrada a seguir.

Nesta opção recomendamos selecionar A tela inteira, pois, caso seja selecionado somente uma
janela ou uma guia, podem ocorrer travamentos ou interrupções durante a transmissão. Após
selecionar a tela inteira, basta clicar em Compartilhar e a transmissão da tela será iniciada
conforme mostrado na imagem abaixo.

Seguindo todos os passos mostrados acima você estará pronto para transmitir a aula para os
alunos que estejam acompanhando em formato híbrido.


