
Tutorial para as aulas a 
distância



Hangouts Meet do Google
 Disponível para aulas pela seu navegador (Google Chrome, 

Microsoft Edge, Mozila Fire Fox e Apple Safari para PCs, 
notebooks e tablets, sem necessidade de criação de conta de e-
mail no Gmail.

 Para utilização no celular/smartphone é necessário baixar o APP 
Hangouts Meet do Google (ícone abaixo) e ter uma conta no 
Gmail (ou acesse www.gmail.com e crie uma conta). 



Primeiros passos

 Utilize o recurso pelo navegador web ou, se preferir, baixe o 
aplicativo seguindo as orientações anteriores.

 Você vai precisar de um dispositivo com câmera, microfone e 
áudio.

 Aconselhamos o uso de fones de ouvido para melhor 
aproveitamento (não é obrigatório).



Como a aula é agendada?
 Todos os professores criarão uma agenda de aulas, uma vez por 

semana, e enviarão aos e-mails dos alunos o convite para 
participação.

 No horário da aula (mesmo dia e horário da aula presencial), 
você deve acessar o link para participar da aula.



1. Você receberá esse e-mail:

2. Ao receber, abra a 
mensagem



Abra a mensagem você visualizará os detalhes

Esse será o link para a aula



Link para acessar a aula

Clique aqui para acessar a aula

Acesse a aula no mesmo 
dia e horário da aula 

presencial



Ao clicar no link, autorize o uso da câmera e 
microfone

Permita o uso da câmera e 
microfone



Digite simplesmente seu nome ou entre na sua 
conta do Gmail.

Sua imagem

Habilite abaixo, caso necessário o microfone 
e a câmera

Faça o login no Google caso 
necessário

Ou simplesmente 
coloque seu nome aqui

Então, 
clique 
aqui



Aguarde a autorização do professor 

Aqui aparecerá a imagem da sua câmera / web-cam

Sua 
imagem

Pessoas na sala



Uma vez na sala, para acessar a lista de 
participantes e chat, siga as instruções abaixo

Sua imagem será reproduzida aqui

Lista de 
participantes

Ao clicar aqui, você verá a lista de participantes

Ao 
clicar 
aqui 
você 

acessa 
o chat



Sua imagem aqui

Ao mover o mouse, a barra inferior aparecerá

USO EXCLUSIVO DO PROFESSOR. 

FAVOR NÃO COMPARTILHAR A TELA.



Demais orientações
 Sempre sinalize ao professor, pelo chat ou pela câmera, quando 

tiver uma dúvida e quiser falar.

 Caso necessite auxílio, entre em contato com a nossa secretaria 
pelo e-mail secretaria.institutoconfucio@unesp.br ou pelo 
telefone (11) 2066-5950 (de 2ª a 6ª feira das 9h30 às 19h)


