
GT de EaD
FDE/Conif

Educação em tempos de pandemia

Tópico – Realizando Streamings (ao vivo)

Versão: 20200911



Apresentação

Composição do Grupo de Trabalho

Giovane José da Silva – pró-reitor de Ensino (IF Sul de Minas) - Coordenador

Vanessa Battestin – ex-diretora do Cefor (IFES) – Vice-coordenadora

Miguel Zamberlan – ex-diretor de EaD (IFRO)

Simone dos Santos – Diretora do CR Certec (IFMA)

Mary Roberta Meira Marinho - pró-Reitora de Ensino (IFPB)

Luis Otoni Meirelles Ribeiro – ex-diretor do Depto de EaD (IFSul)

Joseany Rodrigues Cruz – coordenadora de EaD (IF Goiano)

Carlos Câmara – pró-reitor de Ensino (IFMT)

Paulo José Evaristo da Silva – diretor do CR em EaD (IFSP) 

Constantino Dias da Cruz (IFMT) 

Marcos Antonio Barbosa (IFPR)

Material elaborado pelo Grupo de Trabalho de Educação a Distância do Fórum de Dirigentes de

Ensino/CONIF da Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica.



Ruptura no processo de ensino atual



Muitos 
professores 
foram 
apresentados a 
diversos termos 
“novos” do mundo 
digital que 
passaram a 
incorporar seu dia 
a dia de trabalho 
docente.

https://segredosdomundo.r7.com/wp-content/uploads/2017/10/4-13.jpg



Streaming (ao vivo)

Gravação

Webconferência



Streaming

https://cdn-istoedinheiro-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/streaming-768x432.png

Correnteza… fluxo...



Alguns serviços de streaming



Fonte: buzzfeed.com

Nos 
primórdios da 
internet, 
baixar um 
arquivo de 
áudio ou 
vídeo para 
assistir levava 
muito tempo!



O avanço da banda larga permitiu uma evolução 
na forma de consumir conteúdo online, em 

especial áudio e vídeo!

Fonte: TechTudo



E como um desdobramento da possibilidade de fluxo de 
conteúdo online surgiu o “live streaming”

Fonte: TechTudo



Realizar a transmissão ao vivo, 
dados em tempo real

Fonte: TechTudo

Streaming
Realiza o download instantâneo de 

dados, transmissão não é em tempo 
real

Live Streaming

Novos conhecimentos



Plataformas para Live Streaming



Aplicativos para Live Streaming



Aproxima o público
Fonte: bbel.uol.com.br



O que é preciso 
para fazer uma 
live streaming?

Fonte: terrywhite.com



Fonte: TechTudo

O que é preciso 
para fazer uma 
live streaming?



● Computador (Notebook's já possuem webcam)

● Webcam (Existe webcam com microfone)

● Headset (Fone de ouvido + Microfone) ou opção com 
microfone externo

● Boa Iluminação (Natural ou artificial) (LED Ring)

● Cenário

● Seu espaço de gravação !!!!! (privacidade, silêncio…)

Mas se você quiser algo um pouco mais completo...

ou +



Operando plataformas



Até a próxima!



Conheça as publicações do GT

Siga o canal do GT de EaD Conif/FDE no Youtube!

Guia boas práticas 

videopalestras

Legislações

Estrutural

Histórico

https://www.youtube.com/channel/UCDRVmT2Am4tDGblfqy7cChg
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