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INTRODUÇÃO
A educação a distância (EaD), compreendida como uma modalidade de ensino na qual os
processos de ensino e de aprendizagem ocorrem por meio de tecnologias da informação e
comunicação com a mediação pedagógica de um ou vários proﬁssionais de educação, possui
como característica fundamental a relação tempo-espacial, na qual os envolvidos relacionam-se com os elementos do processo de aprendizado em tempos e locais diversos e não
mais em locais e horários pré-ﬁxados.
Embora a EaD tenha, aproximadamente, duzentos anos de existência, de acordo com
Moore e Kearsley (2007), há que se considerar que o uso do componente digital nessa modalidade de educação consegue romper paradigmas, ao mesmo tempo em que logra atender
uma demanda maior de pessoas. O diferencial reside no aspecto de o ensino ter como
suporte, um ambiente virtual, representativo de uma sala de aula, tendo como infraestrutura de comunicação a Internet.
Segundo Lévy (2014), a Internet proporciona novos rumos e outras maneiras de integrar
educandos e educadores num ambiente de mútua aprendizagem e desenvolvimento intelectual. As tecnologias baseadas na Internet podem potencializar os recursos de ensino-aprendizagem, ao levar a informação de uma forma contínua, em tempo real, ou de modo
ﬂexível, de acordo com a disponibilidade de tempo.
De acordo com Favero (2006), os alunos que participam de um curso a distância, em sua
maioria, possuem uma característica em comum, que é a percepção de um sentimento de
solidão, isto é, uma sensação de abandono que o cerca durante todo o curso, principalmente
quando não ocorre maior interação entre dos atores deste processo.
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Quando, porém, num Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), ocorre diálogo entre educadores e educandos e entre os educandos, é possível observar que o percentual de evasão
diminui.
Na educação a distância, o uso da tecnologia como mediador da comunicação professor
– aluno exige a concepção de ambientes diferenciados, em que a interação é um elemento
chave.
A busca pela interatividade em um projeto de educação a distância deve ser item primordial durante a elaboração do mesmo. A previsão de meios de comunicação que garantam
essa interatividade deve receber uma atenção especial dos gestores da EaD, de forma a criar
uma via de mão dupla entre o professor e o aluno e disponibilizar meios para que isso
ocorra.
O computador e a Internet permitem a união de diferentes tecnologias, as quais atendem
às necessidades individuais dos alunos, tendo nesse sentido um papel social e integrador,
permitindo que pessoas de diversas localidades interajam e construam comunidades educacionais antes diﬁcultadas pela distância.
O sucesso do ensino a distância depende da criação, por parte da instituição e do professor, de oportunidades adequadas para o diálogo entre docente e aluno, bem como de materiais didáticos adequadamente estruturados o que implicará tomar medidas para reduzir a
distância transacional através do aumento do diálogo com a utilização da videoconferência
e webconferências. A distância transacional é um conceito pedagógico a qual trata da relação professor – aluno na educação quando esses estão separados no espaço e/ou no tempo
teoria esta que será objeto deste estudo.
Para a realização de webconferência, a qual é desenvolvida com computadores pessoais
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ou em salas de aula munidas de computadores ligados à web, é necessário que se desenvolvam “estratégias e habilidades para manter o foco na discussão e estimular a participação de
todos” (DOTTA et al, 2012). Logo, exige-se do professor habilidade comunicativa para mediar
as discussões propostas para a aula, de forma que todos participem de forma democrática
e sintam-se incluídos no processo de aprendizado.
No âmbito dos procedimentos técnicos, é necessário que o professor conheça e domine
os procedimentos principais de uso da ferramenta escolhida para a realização da webconferência. É importante que professor estude e se familiarize com o software e equipamentos
utilizados na webconferência, que se dedique a realizar testes e conhecer as possibilidades
de utilização do programa, bem como saber a sua capacidade quanto ao número de participantes ou ao tamanho de arquivos que possam ser ‘carregados’ durante a aula, por exemplo. É útil que o professor domine as operações básicas para convite dos participantes, para
gravação da aula, para conﬁguração de áudio e de imagem e para compartilhamento de
arquivos. Ao dominar esses procedimentos, o professor poderia antecipar problemas
comuns a aulas via web e planejar melhor suas ações de forma que a tecnologia não constitua empecilho para as atividades didáticas.
Gomes et al (2013) propuseram em um artigo um modelo de roteiro para webconferência
inspirado nos roteiros para gravações audiovisuais. O fato de a webconferência possuir os
mesmos princípios da produção audiovisual mesclados às técnicas teatrais justiﬁca o
modelo proposto. O tempo para a realização de cada atividade também é previsto com ﬁm
de servir de parâmetro ao professor. É fundamental que a produção de uma webconferência
contemple esse e outros tipos de organização, pois facilita o trabalho do professor. Porém, é
importante que esse processo seja esquematizado considerando também as ações necessárias durante a preparação da aula.
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Esta pesquisa tem como propostas, apresentar um tutorial para a realização de uma webconferência, onde o público alvo são professores que trabalham com o ensino técnico e
tecnológico na modalidade a distância e que queiram utilizar dessa ferramenta em suas
disciplinas e também propor um modelo de agenda para planejamento e execução dessas
webconferências. O planejamento da aula é baseado no roteiro apresentado por Gomes et
al (2013) e adaptado pelo pesquisador já o roteiro de execução se dá a partir da experiência
do próprio pesquisador.
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PLANEJAMENTO
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Agenda:
Modelo de agenda proposto para a realização da webconferência.

ETAPAS

ATIVIDADES

1

Estudar e testar o programa de webconferência.

2

Planejar o conteúdo de aula.

3

Estabelecer regras de conduta e participação na aula.

4

Planejar e elaborar os materiais multimídias de suporte
para aula.

5

Elaborar o roteiro de execução da aula.

6

Testar os materiais que serão disponibilizados.

7

Enviar os convites e orientações aos participantes.

8

Disponibilizar os materiais para que os alunos se
preparem para a aula.

9

Realização da aula.

10

Enviar questionário de avaliação da aula ao aluno.

11

Receber e analisar as avaliações dos alunos.

PERÍODO

SITUAÇÃO

(dias ou horas)

(conclusão)
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Roteiro:
Roteiro para a realização da webconferência.

DURAÇÃO

ATIVIDADE
Abertura da sala e upload de arquivos.
Recepção aos alunos.
Testes de imagem e áudio.

DESCRIÇÃO
Abertura do programa e upload dos
arquivos preparados para aula.
Anunciar e dar boas vindas a cada
participante.
Conferir se todos os participantes
possuem imagem e áudio funcionando
bem.

Início da gravação da aula.

Acionar ferramenta que gravará a aula.

Início da aula pelo professor.

Iniciar apresentando-se e dizer o tema
da aula.

Apresentar regras para participação.

Exposição das regras de conduta e
participação.

Apresentar a organização da aula.

Exposição da organização temporal da
aula e organização espacial da sala de
aula.

Apresentar conteúdo da aula.

Exposição do conteúdo.

Blocos de debates e diálogos.

Propor a acompanhar o debate do
tema.

Blocos de atividades.

Propor a acompanhar atividades.

Considerações ﬁnais.

Recapitular pontos importantes da aula
e despedir-se.

Encerramento e ﬁm da gravação.

Finalizar a ferramenta de gravação.
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EXECUÇÃO DA WEBCONFERÊNCIA
Realizando a webconferência sem a utilização da lousa digital:
Equipamentos necessários:
• Nootebook com webcan ou desktop com webcam;
• Internet com no mínimo 10Mb de velocidade;
• Programa PDF Complete ou Adobe Acrobat Reader para leitura de arquivo em extensão
pdf.
• Navegadores Internet Explore ou Google Chrome com plugin para Adobe Flash;
• Link de acesso para realizações de webconferências na plataforma Adobe Conect da RNP
disponibilizado para todas as instituições federais;

www.

Figura 01 - Ilustração dos equipamentos necessários para a realização de uma webconferência sem a utilização
da lousa digital.
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PASSO A PASSO
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01

Acessar o link da plataforma Adobe Conect disponível nas Instituições de Ensino Federal
IFsul (webconf2.rnp.br/ifsul_2);

02 Marcar o item: Digitar seu logon e senha;

Figura 02 - Plataforma Adobe Connect
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03

Digitar o logon e senha disponíveis na Instituição de Ensino. Ao acessar o Adober
Conect, irá abrir a sala da webconferência;

04 Clicar no ícone da Câmera para iniciar a webcam ou Iniciar minha webcam;

Figura 03 - Sala da webconferência.
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Observação:
O ícone da Câmera ﬁcará verde e irá aparecer o professor no quadro vídeo;

Figura 04 - Sala da webconferência com webcan acionada.
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05 Clicar na seta “Compartilhar minha tela” para compartilhar o arquivo da aula;
Observação:
Para poder compartilhar o arquivo no Adobe Conect, o professor deverá coloca-lo no formato pdf.

Figura 05 - Compartilhamento de arquivos na sala de webconferência.
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06 Clicar em “Compartilhar documento”;

Figura 06 - Acionando o compartilhamento de documentos na sala de webconferência.
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07 Clicar em “Procurar meu computador”;

Figura 07 - Procurando o documento para compartilhamento na sala da webconferência.
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Observação:
Ao clicar em “Procurar meu computador...” irá abrir nova janela para o professor procurar o
arquivo salvo. Ao inserir o arquivo em pdf, na plataforma do Adobe, irá aparecer o conteúdo
na tela maior.

Figura 08 - Arquivo compartilhado na sala de webconferência.
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08

Clicar no ícone Microfone para ativar o microfone do notebook. Ao ativar ele ﬁcará
verde;

Figura 09 - Arquivo compartilhado na sala de webconferência.
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Observação:
Para os alunos acessarem a plataforma do Adobe Conect, o professor deverá informa-los do
link da RNP (webconf2.rnp.br/ifsul_2). Os alunos irão acessar o site como convidado e colocar seu nome ou nome do Polo. Ao entrar, o professor deverá autorizar sua entrada na aula.

Figura 10 - Acesso dos alunos à sala de webconferência.
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09 Para dar início à aula, o professor deverá clicar no ícone “iniciar compartilhamento”;

Figura 11 - Compartilhamento da aula aos alunos.
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Observação:
Ao clicar no ícone “iniciar compartilhamento”, todos os alunos ou Polos autorizados estarão
vendo e ouvindo o professor. A partir deste momento a aula terá seu início.

Figura 12 - Iniciando a aula na sala de webconferência.
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Observação:
Na janela Bate-papo, o professor irá visualizar os questionamentos feitos pelos alunos.

Figura 13 - Bate papo com os alunos.
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PASSO A PASSO
GRAVAÇÃO
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01 Clicar no ícone “Reunião”;

Figura 14 - Menu para gravação da webconferência.
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02 Clicar no ícone “Gravar reunião...”;

Figura 15 - Gravação da webconferência.
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03 Colocar o nome da Reunião e clicar “ok”. A partir deste momento, a aula estará sendo
gravada.

Figura 16 - Nomeando a webconferência.
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PASSO A PASSO
ENCERRAMENTO

29

01 Clicar nos ícones Microfone e Câmera para desabilitá-los;

Figura 17 - Encerramento da webconferência.
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02 Clicar no ícone “Reunião”;

Figura 18 - Menu para encerramento da webconferência.
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03 Clicar no ícone “Encerrar reunião...”

Figura 18 - Encerramento da webconferência.

32

04 Clicar “ok”;

Figura 19 - Conﬁrmação do encerramento da webconferência.
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PASSO A PASSO

DISPONIBILIZAÇÃO DA AULA GRAVADA

34

01 Clicar no ícone “Reunião”;

Figura 20 - Disponibilizando a webconferência para os alunos.
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02 Clicar no ícone “Gerenciar informações da reunião”;

Figura 21 - Menu para disponibilizar a webconferência para os alunos.
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Observação:
Irá abrir nova janela.
03 Clicar no ícone “gravações”;

Figura 22 - Ícone para disponibilizar a webconferência para os alunos.
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04 Selecionar a aula gravada;
Observação:
A aula gravada está no “modo Particulares”, com o cadeado fechado e na cor amarelo. O
professor devera “tornar públicas” a gravação.

Figura 23 - Seleção da webconferência gravada.
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05 Ao selecionar a aula gravada, clicar no ícone “Tornar Público”;
Observação:
Ao tornar pública a aula, o cadeado irá abrir e ﬁcar da cor cinza.

Figura 24 - Tornando pública a webconferência gravada.
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06 Selecionar a aula gravada;
Observação:
Ao selecionar a aula gravada, irá abrir uma nova janela.

Figura 25 - Seleção da webconferência gravada.
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07 Copiar o link da aula gravada e repassar aos alunos.
Observação:
Ao clicar no link “URL para visualização”, o professor irá poder assistir a aula gravada.

Figura 25 - Link da webconferência gravada.
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REALIZANDO A WEBCONFERÊNCIA COM A UTILIZAÇÃO DA
LOUSA DIGITAL:
Equipamentos necessários:
• Datashow para projetar o conteúdo da lousa digital;
• Lousa Digital;
• Televisão de 42” para o professor visualizar a si mesmo e também aos questionamentos
feitos pelos alunos no chat;
• Câmera proﬁssional para ﬁlmar a transmissão da aula.
• Computador para interligar os equipamentos ao link da RNP;
• Mesa de áudio e vídeo.
• Internet com no mínimo 10Mb de velocidade;
•

Programa PDF Complete ou Adobe Acrobat Reader para leitura de arquivo em exten-

são pdf.
•

Navegadores Internet Explore ou Google Chrome;

•

Link de acesso para realizações de webconferências na plataforma Adobe Conect da

RNP disponibilizado para todas as instituições federais;

www.

Figura 26 - Ilustração dos equipamentos necessários para a realização de uma webconferência com a utilização
da lousa digital.
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PASSO A PASSO:
1.

Conectar a Lousa digital no Datashow;

2.

Conectar o Datashow na CPU;

3.

Conectar a Televisão na CPU;

4.

Conectar a mesa de áudio e vídeo na CPU;

5.

Conectar a câmera na mesa de áudio e vídeo;

6.

Conectar o microfone na mesa de áudio e vídeo;

7.

Acessar o link da RNP da mesma forma que os descritos no passo a passo da utilização

sem a lousa digital;
Observação:
A partir daqui seguir as recomendações iniciados no item 1 para conexão no sistema de
Webconf RNP.
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