
COMO ASSISTIR 
AULAS NO ZOOM

ASSISTA  AS AULAS AO VIVO E 
INTERAJA COM O PROFESSOR E 
OS COLEGAS!

Setembro 2020



As aulas online são transmitidas pelo aplicativo chamado Zoom e podem ser acessadas 
pelo computador pessoal, tablets e celulares.

Essa é uma das formas para continuarmos os estudos durante o período de distanciamento 
social.

Vejam a seguir algumas orientações para seu acesso.

Não deixe de participar!



1. Acesse o Moodle – ead.fmpfase.edu.br
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2. Clique na unidade curricular da qual participará da aula.

Clicando na 
aba cursos 
aparecerão 

todas as 
Unidades 

Curriculares 
em que está 
matriculado.



3. Clique no link do Zoom disponibilizado na plataforma. 

Atenção! Certifique-se que está no tópico referente ao dia da aula!



4. Siga o que está indicado na tela do Zoom. 

Antes de participar da primeira aula faça download do aplicativo (caso ainda não tenha o 
aplicativo instalado) e execute o Zoom, clicando no ícone que aparecerá na sua área de 
trabalho ou no seu celular.

Para fazer download
Para instalar



5. Participe da aula!

Print da tela de uma reunião do Núcleo de Educação a Distância com: Profª Cintia Azara, Profª Ana Maria Rodrigues, Prof. Vander Guimarães, 
Prof. Gladistone Afonso, Roberta Machado, Profª Silvia Bustamante e Profª Cristina Hansel.



Algumas dicas de uso do Zoom
1. Ligue a câmera no Zoom para que todos o vejam, clicando no símbolo 

2. Durante a aula mantenha o  seu microfone “fechado” , clicando no símbolo

3. Compartilhe sua tela sempre que solicitado pelo professor.
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Algumas dicas de uso do Zoom
Quando quiser fazer alguma contribuição “levante a mão”       .   Isso evita que todos falem ao mesmo tempo. 

Clique em 

Após a sua fala clique em 



Algumas dicas de uso do Zoom
Interaja também usando o chat. Você pode falar com todos os participantes de forma escrita!

Para escrever clique em “Type message here”.)



Mais dicas
1. Escolha um lugar tranquilo para participar das aulas.

2. Teste seu equipamento (som e imagem) e a conexão com internet antes da aula começar.

3. Seja pontual! Esteja no espaço virtual em torno de 5 minutos antes do início da aula.

4. Organize seu espaço de trabalho com tudo que precisará: livros, arquivos abertos no computador, caderno e o que 
mais precisar.

5. Atenção para a sua aparência! Todos (professores e alunos) estarão ao vivo e vendo uns aos outros.

6. Não atenda celular, não converse com outras pessoas e nem faça outras atividades durante a aula. 

7. Caso utilize o celular, coloque-o no modo avião, para evitar interrupções.

8. Participe da aula, esclarecendo suas dúvidas e expondo suas ideias!

9. Não compartilhe ou divulgue os conteúdos das atividades acadêmicas realizadas na plataforma Zoom. O aluno 
que agir em desacordo com essa orientação, assumirá com exclusividade toda e qualquer responsabilidade pelo 
ato, respondendo pela reprodução e uso indevido do material, em violação dos respectivos direitos de imagem e 
direitos de autor, do professor e da UNIFASE/FMP.



Caso tenha alguma dúvida em relação ao Zoom ou ao Moodle, 
entre em contato com: 

ead@fmpfase.edu.br

Bons estudos!


