
Ações de apoio às Universidades Particulares, para 
escolha de tecnologias educacionais

www.anup.org.br

Tecnologias Educacionais

Primeiros passos com o Zoom



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

Sobre o Zoom

O Zoom é uma das ferramentas de videoconferência 
mais populares do mercado. Isso se deve, 
possivelmente à versatilidade e leveza da tecnologia e 
ao fato de ser gratuita para reuniões pequenas. 

Além dessas características, o Zoom pode ser usado a 
partir de um navegador da internet (Chrome, Firefox, 
Safari ou Microsoft Edge, por exemplo). 

E pode ser usado como um aplicativo nos principais 
sistemas operacionais para computador e para 
dispositivos móveis como tablets e smartphones.

As contas pagas do Zoom têm uma boa relação custo-
benefício, embora não dê para dizer que são 
absolutamente baratas, principalmente quando 
pensamos em larga escala.

Se você está aqui, talvez já adote o Zoom. Então, 
vamos lá?

Este documento é parte de uma série de conteúdos 
sobre tecnologias educacionais no Ensino Superior, 
especialmente aquelas que podem ajudar 
emergencialmente na manutenção do calendário 
acadêmico. 

Vamos abordar, aqui, os primeiros passos para usar o 
Zoom na oferta de aulas on-line e ao vivo. Um passo a
passo rápido para quem vai começar a usar a
ferramenta. 

Existem muitos tutoriais on-line, em formato de vídeo, 
inclusive, para quem desejar se aprofundar. É 
importante explorar as possibilidades do zoom para 
que as aulas sejam interativas e significativas.

Conceito
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Neste tutorial vamos abordar 4 (quatro) principais 
atividades que fazemos com o Zoom. 

A primeira é a instalação ou o acesso. Vamos mostrar 
rapidamente a página de download com as opções de 
sistemas operacionais e dispositivos e como iniciar 
uma reunião a partir do browser.

Depois, vamos falar das principais configurações de 
áudio, vídeo e reunião – uma personalização do 
softwares para as nossas aulas, além dos ajustes 
básicos e testes de áudio e vídeo.

Instalação
Ou uso on-line

Configurações
De áudio, vídeo e reunião

Agendamento
E envio de convites

A videoconferência
Diferentes possibilidades

Zoom em 4 passos
Introdução

O terceiro item é sobre o agendamento. Quando já 
temos o software instalado e configurado, podemos 
começar a agendar as reuniões (o zoom chama de 
reunião o que chamamos de aula). 

Além de agendar, é possível enviar convite aos alunos 
para que todos tenham as instruções de acesso.

E, finalmente, durante a reunião, o professor deve 
compartilhar não apenas seu próprio vídeo, mas 
mostrar a tela do computador com um material guia 
ou compartilhar arquivos com os estudantes.
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Para começar a usar o Zoom você deve acessar o site e 
fazer um login. Talvez o administrador da conta da 
universidade tenha que fazer isso, para indicar que 
você é um dos anfitriões.

O Zoom chama de anfitrião as pessoas que poderão 
agendar as aulas. Em uma conta corporativa, é natural 
que tenha um administrador indicando quem são os 
anfitriões da Universidade.

Depois de ter a sua conta conectada à conta 
corporativa, você deve acessar o aplicativo do zoom.

Instalação ou uso on-line
Para começar a usar

Você pode acessar o Zoom pelo seu browser preferido 
ou baixar o aplicativo no seu computador tablet ou 
celular.

Na tela abaixo, indicamos como a página e como é 
feito o download do app do zoom. A instalação de 
aplicativo no celular e tablet é simples. 

Se você escolher baixar no computador, também, 
basta fazer o download, depois dar dois cliques no 
arquivo. Neste tutorial vamos usar o aplicativo para 
computador.

Essa é a tela de downloads. Ao descer a barra de 
rolagem você encontra a lista  completa dos 
aplicativos Zoom, para todos os dispositivos.

Os aplicativos para celular também estão 
disponíveis nas lojas google play e app store.

Clique no botão abaixo para acessar a página de 
download.

Download Zoom

Captura de tela da página de downloads do Zoom
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Veja na primeira imagem que tem uma engrenagem
bem discreta no canto superior direito do aplicativo.
Para acessar as configurações é preciso clicar nessa 
engrenagem.

Configurações
Como acessar

Depois de abrir as configurações, na imagem 2, você 
pode ver uma série de possibilidades de configuração 
que você pode adotar para as reuniões, áudio e vídeo.

Captura da tela inicial do aplicativo zoom

1Botão para acessar as configurações

Tela de configurações do aplicativo zoom
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Com o Zoom você pode usar várias câmeras de vídeo 
ou definir uma câmera de vídeo diferente da câmera 
do seu computador.

Configurações de vídeo
Configurações

Se você for usar a webcam que vem embutida no seu
notebook, não precisa fazer nada, mas se precisar usar 
uma câmera extra, você precisa configurar.

Na tela, colocamos as configurações básicas que 
usamos quando vamos dar aulas on-line. Você 
pode se inspirar nessas configurações.

O Zoom tenta buscar a câmera disponível. Se você 
só tiver uma câmera ligada ao computador, não 
precisa escolher uma câmera.

Tela de configurações de vídeo do aplicativo zoom

1

Indique a câmera 
que deseja usar2

3Verifique outras 
configurações
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Com o Zoom você pode usar um microfone externo 
para falar. À vezes é uma boa política usar um 
microfone externo para ter uma boa qualidade de som.

Configurações de áudio
Configurações

Se você for o microfone que vem embutido no seu
notebook, não precisa fazer nada, mas se precisar usar 
um microfone externo, você precisa configurar.

A mesma ideia vale para a caixa de som. Você 
pode configurar uma caixa de som externa ou usar 
o seu fone de ouvido por exemplo.

O Zoom tenta buscar microfone e caixa de som 
disponíveis. Se você só tiver uma caixa de som e 
microfone, não precisa configurar nada.

Tela de configurações de áudio do aplicativo zoom

1

2

3

Indique por onde o
som vai sair

Indique o microfone
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Com o Zoom você pode começar um bate-papo em 
tempo real, participar de reuniões e gerenciar 
contatos. Essas são as principais telas do aplicativo.

Principais funcionalidades
Funcionalidades

O bate-papo é bem parecido com o que conhecemos 
em aplicativos como whatsapp, as reuniões são as 
videoconferência e os contato facilitam o agendamento

Ainda não vamos abordar a criação e 
agendamento da reunião que são temas das 
próximas telas.

Os professores podem incluir os estudantes como 
contatos, separar em grupos pelas turmas e então 
enviar convites por turma.

Tela de configurações de áudio do aplicativo zoom

1 2 3Ver a tela de 
bate-papo

Ver reuniões 
agendadas
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Para começar a usar o Zoom você deve acessar o site e 
fazer um login. Talvez o administrador da conta da 
universidade tenha que fazer isso, para indicar que 
você é um dos anfitriões.

Agendamento
Criando a reunião

Você pode acessar o Zoom pelo seu browser preferido 
ou baixar o aplicativo no seu computador tablet ou 
celular.Na tela abaixo, indicamos como a página e 
como é feito o download.

Captura de tela da página inicial do aplicativo Zoom
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Captura de tela das configurações do agendamento

2

Senha opcional3

Inspire-se nas configurações de deixamos na 
captura de tela para saber o que fazer sobre 
alguns itens.

Essas configuração básicas permite uma boa aula 
on-line e ao vivo. Aos poucos você vai se 
apropriando de outros detalhes.

4



Você pode organizar suas turmas como canais  no no 
zoom e enviar o convite via bate-papo dentro do 
próprio zoom. 

Convites
Criando a reunião

Ou pode gerenciar as turmas usando gmail ou outlook
por exemplo. Envie o convite para seus alunos, pelo 
bate-papo ou pelo e-mail.

Copie o convite da sua reunião. Envie para os seus 
contato. Se quiser, gerencie os contatos – criando
canais e acrescentando usuários.

Envie os convites por e-mail (nesse caso você 
gerencia os contatos no seu gerenciador de e-
mails) ou envie o convite pelo bate-papo.

Captura de tela da página de downloads do Zoom
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Convite1

Gerenciar 
contatos

2Bate-papo com 
os contatos
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Vamos conhecer algumas funcionalidades que podem 
ser usadas durante a aula (reunião). Você pode ativar 
ou desativar o áudio e o vídeo, compartilhar a tela, 
convidar outras pessoas, fazer uma enquete.

Reunião com compartilhamento de tela 
Durante a reunião

Você também pode gerenciar participantes e fechar o
áudio ou vídeo deles. Pode gravar a aula, transmitir em
redes sociais e encerrar a reunião. Você ainda tem a 
marcação de tempo e a opção de ampliar a tela.

1. Ative e desative o seu áudio, ou faça configurações 
rápidas de áudio.

2. Ative e desative o seu vídeo, ou faça configurações 
rápidas de vídeo.

3. Convite novos participantes para a reunião (a partir 
dos seus contato ou por e-mail).

4. Gerencie os participantes, desativar o áudio deles, 
excluir etc.

5. Proponha uma enquete  de uma ou mais perguntas 
aos participantes.

Captura de tela da página de downloads do Zoom
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6. Compartilhe a sua tela (escolha desktop ou algum
software especificamente).

7. Inicie o bate-papo, troque mensagens escritas e 
também envie arquivos aos alunos.

8. No menu mais você pode ver as opções de gravação 
da aula. Grave on-line ou localmente.

9. Encerre a reunião. Nesse caso, a janela é fechada e a 
reunião pode ser encerrada para todos.

5. Verifique o tempo da reunião ou ampli a janela para 
visualizar em tela cheia.



Dicas finais

Sabemos que os primeiros passos para usar uma 
tecnologia podem ser os mais desafiadores. Lembre-se
dos primeiros momentos que pegou o seu celular pela
primeira vez.

Mesmo assim, você não fez um curso para usar o
celular. Foi explorando a aprendendo. Com o Zoom 
pode ser assim também.

Aproveite as diferentes ferramentas interativas que o 
Zoom oferece e boa aula!

Como usar o zoom

Esses são apenas alguns passos iniciais para usar o 
Zoom, sugerimos que explore, teste, brinque com as 
possibilidades. Fazer isso é muito importante para que 
a tecnologia não interfira na sua espontaneidade.

Existem muitos tutoriais, aulas, capacitações para usar 
o zoom, com esses primeiros passos, você poderá 
acessar e aproveitar qualquer uma delas.

Tutoriais de Zoom
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