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Ensino a distância
Recursos tecnológicos
como intermediadores

Precisam gerenciar as ferramentas de apoio
ao ensino para tornar viável o planejamento
pedagógico definido

Precisam aprender a utilizar as ferramentas 
do ambiente virtual para conduzirem seus
estudos

Professores
e monitores

Alunos
Aprendizado do 
ambiente virtual



Público-alvo

Faixa etária média de 18 à 27 anos

Indivíduos possuem familiaridade com tecnologias digitais

92%
Internet
em casa



Como fazer?
Atividades virtuais dos coordenadores,
professores e monitores



Ferramentas

Google Sala de Aula, Google Meet e
YouTube

Simples Fácil de usar

Confiável Uso imediato

Síncrono
Assíncrono



Pré-requisitos

CONTA GOOGLE



Professores

Acesso simples, através de um 
endereço

Aulões
Coordenadores, professores e

monitores deverão acessar uma
plataforma para realizarem as 

aulas por YouTube

Estudantes



Como fazer?
1. Professores do aulão receberão e-mail com instruções sobre como realizar a conexão através da ferramenta 

StreamYard

2. Coordenação AVA e de comunicação gerenciará a condução da live

3. Participantes se conectarão com 30 minutos de antecedência para aprenderem para preparação do aulão



Professores

Acesso simples, através de um 
endereço

Aulas diárias
Coordenadores, professores e

monitores deverão acessar uma
plataforma para as aulas

Estudantes



Como fazer?
1. Cada turma possui um link de reunião para o Google Meet (link único para todas as aulas diárias)

2. Professores acessam a reunião através do link

3. Existe a possibilidade de compartilhar uma apresentação (o site UPT UFRB disponibilizará vídeos
explicativos)



Professores

Acesso através do aplicativo ou
pelo navegador de Internet

Materiais de aprendizado
(vídeos, apostilas, sites, etc.)

Avisos
Simulados

Estudantes



Como fazer (primeiro acesso)?
1. Coordenadores receberão convite via e-mail para participarem da turma criada no Google Sala de Aula

2. Clicar no botão “Participar” disponível no email para ter acesso à turma

3. Adicionar professores e monitores na turma (que receberão convite)















Como fazer (postar material ou comunicado)?
1. Acessar a turma no Google Sala de Aula via navegador de Internet (computador) ou aplicativo (smartphone)

2. Selecionar opção Atividades



















Resumo

YouTube: aulões utilizando StreamYard com suporte
da equipe UPT

Google Meet: aulas diárias acessando o link e 
compartilhando tela ou slides

Google Sala de Aula: repositório de materiais para 
aprendizado assíncrono



Estamos à disposição!

tassio.vale@ufrb.edu.br

ufrb.edu.br/upt


