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Cenário & Desafios

A pandemia de COVID-19 nos impõe um cenário 
desafiador e incerto. 

A suspensão das atividades presenciais e a restrição de 
circulação são medidas que afetam sobremaneira o nosso 
setor. Os impactos são sentidos imediatamente tanto do 
ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social.

Essa crise não afeta apenas as instituições, mas todos os 
trabalhadores do setor, professores, estudantes e 
comunidades.

É o momento de reforçarmos os nossos laços e de nos 
ajudarmos mutuamente. Estamos à disposição para isso.

Introdução



Soluções

Ouvindo demandas de associadas, uma das 
questões imediatas e emergenciais é continuar a 
oferta das disciplinas, de acordo com os horários 
acordados. 

Esse é um passo para evitar perdas mais expressivas 
para todos os envolvidos na cadeia de valor.

Assim, pensando em apoiar os gestores na tomada 
de decisão sobre tecnologias educacionais que 
viabilizam as aulas em tempo real, elaboramos um 
documento-resumo com as descrições e análises de 
algumas delas. 

Introdução

Segundo a legislação brasileira, a educação a distância 
é caracterizada pela diversidade de tempo e espaço.

Ou seja, as aulas que acontecem ao vivo, com 
estudantes e professores interagindo ao mesmo 
tempo, descaracterizam a educação a distância. 

Aulas síncronas, são consideradas, assim, presenciais 
mediadas por tecnologias ou também chamadas de 
tele-presenciais.



Tecnologias essenciais

Tecnologias Educacionais para aulas on-line
Visão geral das ferramentas

Há diferentes tecnologias educacionais. Neste 
documento, porém, vamos considerar apenas as que 
facilitam a interação síncrona entre alunos e 
professores e simulam uma sala de aula ao vivo.

As tecnologias síncronas promovem uma aproximação 
transacional que reproduz a presença física. 

É uma maneira de enriquecer a experiência do 
encontro com o que a presença pode proporcionar: a 
confiança emocional e a sensação de proximidade, em 
razão do recrutamento de diferentes sentidos.

Ao vivo, com uso de tecnologias para videoconferência, 
estudantes e professores podem se encontrar, 
interagir, trocar materiais on-line e em tempo real. 

Sabemos que muitas outras tecnologias podem entrar 
em cena na composição desse ecossistema que é a sala 
de aula. Por isso, nos próximos documentos, vamos 
explorar algumas tecnologias complementares. 

Agora, é hora de cuidar da urgência, reorganizar a 
oferta das aulas, mobilizar professores e estudantes 
para que as disciplinas possam voltar a acontecer.

Introdução



Tipos de Tecnologias
Introdução

Há diferentes tipos de tecnologias educacionais, dependendo da função a que servem. Neste documento, vamos 
abordar as tecnologias para aulas ao vivo. Confira os próximos documentos com análise de outras tecnologias.

Gerenciamento de 
cursos on-line

Aulas ao vivo ou tele-
presenciais

Neste documento

Autoria ou elaboração 
de materiais

Armazenamento e 
compartilhamento
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Aulas on-line

Tecnologias Educacionais para aulas on-line
Visão geral das ferramentas

As tecnologias para aulas ao vivo são, em geral, 
tecnologias construídas para gerenciar reuniões on-line 
ou videoconferências. 

Qualquer uma delas pode ser usada para mediar uma 
aula tradicional.

O professor, para dar uma aula de sua casa, precisa ter 
um equipamento ligado à internet (smartphone, tablet
ou computador), com câmera de vídeo (tipo webcam) e 
microfone. 

A qualidade de transmissão depende da velocidade da 
internet tanto do professor quanto dos estudantes e a 
qualidade de imagem/áudio do professor, depende do 
equipamento que ele tenha disponível.

Considerações iniciais

O professor deve ter uma fluência em navegar na 
internet. O tempo de aprendizagem é curto e a 
implantação é simples para boa parte das 
ferramentas. 



Comparativo

A ANUP não tem interesse comercial nas tecnologias, que foram escolhidas pelo o suporte à instalação e uso, 
a robustez, a base instalada, reputação do fabricante e a segurança. A percepção de facilidade é opinião livre 
do especialista/consultor da ANUP.

Tecnologias para aulas on-line

Zoom

Hangouts meet

Skype

Implantação

Fácil

Médio

Fácil

Facilidade de uso

Fácil

Fácil

Médio

Versão educacionais

Sim

Não

Não

Custo

$$

$$$

$$

Microsoft Teams Fácil Médio Sim $$ (ou gratuita)

Cisco Webex Fácil Médio Sim ?

Tecnologias Educacionais para aulas on-line
Visão geral das ferramentas



Tecnologias Educacionais para aulas on-line
Visão geral das ferramentas

É uma plataforma leve, para videoconferências e 
aulas on-line, com versão específica para educação. 

Permite o compartilhamento de áudio e vídeo em 
alta qualidade, com recursos de colaboração, 
compartilhamento de tela e envio de materiais.

Tem recursos de acessibilidade, permite a gravação 
das aulas e ferramentas para fazer a integração com 
as plataformas educacionais mais usadas no 
mercado como Moodle, Blackboard e Canvas.

Site 

Zoom meetings
Tecnologias para aulas on-line

Ambiente de ajuda covid-19
Tela inicial do software

https://zoom.us/
https://zoom.us/docs/pt-pt/covid19.html


Aspectos Qualitativos

Zoom meetings
Tecnologias para aulas on-line

Preço U$ 1.800,00 para 20 anfitriões /ano.

Periodicidade Pagamento anual.

Licença Por anfitrião (quem agenda as aulas).

Limites de 
uso

20 anfitriões + 300 usuários por sala 
(salas ilimitadas).

Suporte Suporte multicanal sem custo adicional.

Vantagens Versão exclusiva para interação 
educacional.

Desafios Para usar todas as funcionalidade é 
preciso se capacitar minimamente.

Equipe Depende apenas do professor se 
apropriar da ferramenta.

Facilidade 
de uso

Apropriação simples, com algumas horas 
o professor é capacitado.

Capacitação Cursos e biblioteca on-line disponíveis 
para capacitação.

Aquisição e preço

*A versão gratuita permite que 1 anfitrião convide até 100 pessoas, mas
a aula tem o limite de 40 min.



Tecnologias Educacionais para aulas on-line
Visão geral das ferramentas

Google Hangouts Meet é uma ferramenta que faz 
parte do pacote G Suite e é totalmente integrada 
aos aplicativos Google. Ela é bastante simples de 
usar, especialmente para os usuários que já usam 
ferramentas Google como Chrome, Gmail, por 
exemplo.

Existe também uma ferramenta chamada Google 
Hangouts que não é exclusiva de usuários do pacote 
G Suite, mas tem o limite de até 15 pessoas por 
videoconferência.

Site 

Hangouts meet
Tecnologias para aulas on-line

Centro de treinamento
Tela inicial do software

https://gsuite.google.com/intl/pt-BR/products/chat/?gclid=EAIaIQobChMI28Dsxee46AIVwgqRCh3vtQ-SEAAYASAAEgLHevD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://gsuite.google.com/intl/pt-BR/training/


Aspectos Qualitativos

Hangouts meet
Tecnologias para aulas on-line

Preço R$ 45,00 por usuário/mês

Periodicidade Pagamento mensal.

Licença Por usuário (quem agenda as aulas).

Limites de 
uso

Até 100 participantes por aula.

Suporte Suporte multicanal sem custo adicional.

Vantagens Muito simples de usar e funciona de 
modo integrado com aplicativos google.

Desafios Precisa ter o pacote G Suite completo 
para usar o Hangouts Meet. 

Equipe Depende de equipe de implantação de G
Suite e do professor se apropriar.

Facilidade 
de uso

Apropriação simples, uso praticamente 
imediato.

Capacitação Cursos e biblioteca on-line disponíveis 
para capacitação e certificação.

Aquisição e preço

*A versão hangouts (sem ser meet) permite até 15 pessoas por sala e
pode ser usada fora do pacote G Suite.



Tecnologias Educacionais para aulas on-line
Visão geral das ferramentas

Skype uma ferramenta da Microsoft que funciona 
como um telefone virtual com videochamadas e 
videoconferência. Possui ferramentas para 
compartilhamento de tela, áudio e vídeo, como as 
concorrentes.

Apresenta recursos interessantes como embaçar o 
fundo atrás do palestrante, criação de grupos 
permanentes de reunião.

É bastante popular, com uma grande base de 
usuários já inscritos.

Site 

Skype
Tecnologias para aulas on-line

Suporte do Skype
Tela inicial do software

https://www.skype.com/pt-br/
https://support.skype.com/pt-br/skype/all/


Aspectos Qualitativos

Skype
Tecnologias para aulas on-line

Preço* Aquisição de créditos de chamada

Periodicidade Pagamento por crédito ou por 
assinatura de créditos para chamadas

Licença Por créditos

Limites de 
uso

Até 25 pessoas por sala

Suporte Suporte multicanal sem custo adicional

Vantagens Já tem muitos usuários que usam e têm 
conta no Skype.

Desafios Funciona melhor instalando o software e 
pode não ser a mais simples de usar.

Equipe Não precisa de equipe técnica, basta a 
instalação do software ou uso on-line.

Facilidade 
de uso

Requer alguma capacitação por ser 
muito rica, mas não chega a ser difícil.

Capacitação Há muitos conteúdos disponíveis e uma 
biblioteca on-line para capacitação.

Aquisição e preço

*O Skype não tem versão empresas, a Microsoft criou o Teams como
versão business para substituir o Skype.



Tecnologias Educacionais para aulas on-line
Visão geral das ferramentas

Microsoft Teams é parte do pacote Office 365 (é 
preciso ter uma assinatura do pacote). É uma 
ferramenta bastante promissora para 
gerenciamento de aulas com calendário integrado e 
integração com os softwares Word, Outlook, Excel, 
por exemplo.

É possível criar grupos, atividades, ver uma linha do 
tempo e um calendário. É uma das ferramentas mais 
adaptadas ao cenário de uma sala de aula virtual. A 
videoconferência é uma das ferramentas do pacote.

Site 

Microsoft Teams
Tecnologias para aulas on-line

Página do office educação
Tela inicial do software

https://www.microsoft.com/pt-br/education/products/teams
https://www.microsoft.com/pt-br/education/products/office


Aspectos Qualitativos

Microsoft Teams
Tecnologias para aulas on-line

Preço* R$ 11,80/usuário/mês (pacote básico)

Periodicidade Pagamento mensal com compromisso 
anual

Licença Por usuário

Limites de 
uso

Até 250 pessoas por sala

Suporte Suporte multicanal para usuários Office

Vantagens É bastante adapta à educação e se 
integra ao pacote Office.

Desafios Não é vendida separadamente o que 
obriga a ter o pacote office completo.

Equipe A instalação deve contar com um apoio 
técnico.

Facilidade 
de uso

Requer alguma capacitação por ser rica 
em funcionalidades.

Capacitação Há muitos conteúdos disponíveis no 
próprios site e canal da Microsoft.

Aquisição e preço

*Microsoft promete uma conta gratuita para universidades que tenham
domínio .edu (registradas no MEC). Conta de pacote Office que inclui o Teams.



Tecnologias Educacionais para aulas on-line
Visão geral das ferramentas

O Webex é uma ferramenta Cisco, empresa de 
tecnologias para redes. É uma ferramenta bastante 
robusta e segura, com uma versão específica para 
educação.

Conta com funcionalidade semelhantes a todas as 
ferramentas e uma integração possível com algumas 
plataformas educacionais. 

O site não tem muitas informações, mas é possível 
obter uma versão do software para teste. O 
software se integra à plataforma Moodle.

Site 

Cisco Webex
Tecnologias para aulas on-line

Suporte Webex
Tela inicial do software

https://www.webex.com.br/
https://www.webex.com.br/support/support-overview.html


Aspectos Qualitativos

Cisco Webex
Tecnologias para aulas on-line

Preço* Não disponíveis, aguardando resposta

Periodicidade Mensal ou anual

Licença Por usuário

Limites de 
uso

Até 1000 pessoas por reunião

Suporte Suporte multicanal

Vantagens É uma ferramenta robusta e segura que 
vem com o selo da Cisco.

Desafios O software não é muito estável. A 
conferência pela web é melhor.

Equipe A instalação é imediata, mas há poucas 
informações no site.

Facilidade 
de uso

Requer alguma capacitação por ser rica 
em funcionalidades.

Capacitação Os melhores conteúdos estão em língua 
inglesa, mas há materiais para aprender.

Aquisição e preço

*No site, a webex oferece uma conta pessoal gratuita para até 100 pessoas por sala, sem limite de tempo, mas
não foi possível obter essa versão, entramos em contato e estamos aguardando a resposta.



Considerações finais

Tecnologias Educacionais para aulas on-line
Visão geral das ferramentas

É claro que a escolha de uma plataforma tecnológica 
deve ser feita com cuidado. 

Consideramos que todas as ferramentas apresentadas 
são robustas, de fabricantes reconhecidos no mercado 
com funcionalidades bastante similares.

Essa escolha depende ambiente tecnológico que a 
instituição já adota, questões financeiras e caminhos 
que deseja seguir no futuro.

Continue acompanhando nossas publicações no site da 
ANUP e redes sociais.

www.anup.org.br

Tecnologias para aulas on-line

Sabemos que adotar uma solução assim, de repente, 
na urgência da situação, pode ser um desafio. Além da 
escolha e contratação da tecnologia, é preciso:

Professores e estudantes tenham 
equipamentos e internet em suas casas.

Organização das políticas e processos para 
atribuição de notas e presença.

Apropriação das ferramentas pelos 
professores e estudantes.

http://www.anup.org.br
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