
 

DICAS – WEBINARS 
 

Prezado aluno, 

Seguem algumas dicas importantes, para você aproveitar da melhor forma possível nossos 

Webinars! 

 

1) Entre no Webinar alguns minutos antes do horário previsto para o início das aulas. Dessa forma, 

você pode verificar se sua conexão está boa, e se tudo está funcionando bem em seu computador.  

2) Entre no chat utilizando seu nome e sobrenome. Caso você tenha digitado algo errado, não tem 

problema! É só atualizar a página que você pode entrar no chat novamente. 

3) Para fazer perguntas, utilize # no início da frase. Dessa forma, sua pergunta terá maior destaque.  

Ex: #Professor, você poderia explicar esse tópico novamente? 

 

4) É possível fazer o download dos slides e de outro material de apoio que o professor disponibilizar 

para a aula. Para isso, verifique quais arquivos estão disponibilizados abaixo da imagem do 

professor. É só clicar sobre o nome do arquivo que ele será baixado automaticamente. 

5) Apesar da aula ser ao vivo, existe um atraso na transmissão do professor e o que você está 

assistindo no momento. O esperado é que esse atraso seja de 10 segundos, mas se a sua conexão 

com a internet estiver fraca ele pode ser maior.  

6) Caso haja algum problema durante a transmissão, não se preocupe. Você poderá assistir a aula 

gravada novamente e o professor estará disponível para responder às suas dúvidas na Sala do Café.  

 

 

O que não fazer durante a aula ao vivo: 

1) Não entre no chat utilizando um nome diferente ou apelidos. Toda aula terá um moderador que 

vai auxiliar o professor. Ele vai acompanhar o chat e verificar quais alunos estão presentes. 

2) Não envie a mesma pergunta ou comentário repetidas vezes. Apenas uma vez é suficiente para 

o professor ou o moderador visualizar. O professor pode não responder na mesma hora, mas ao 

final da aula, sempre sobrarão alguns minutos para ele ler e responder às perguntas feitas no chat. 

3) Não use o chat para comentários ou perguntas que não estejam relacionados à aula. Lembre-se 

que você estará em uma aula e que o moderador vai acompanhar tudo o que for digitado pelos 

alunos. 

4) Não saia da aula antes que ela esteja finalizada. Aproveite todos os minutos que você terá com 

seu professor. 

5) Não se atrase para o início da aula! 



 

Como lidar com problemas técnicos: 

1) Caso o slide do professor não esteja se movendo para você, reinicie a página (aperte F5). 

2) Caso o vídeo do professor esteja travando, reinicie a página (aperte F5). Se o problema persistir, 

tente acessar pelo celular ou outro dispositivo. Se ainda assim a conexão não melhorar, não se 

preocupe, é possível assistir a aula gravada posteriormente, no mesmo link em que você acessou o 

webinar. 

3) Caso o professor não esteja respondendo a sua pergunta, não se preocupe, você pode postá-la 

na Sala do Café ao final da aula. 

4) Caso o chat fique bloqueado para você, não se preocupe, o professor desativou essa função para 

que você possa focar na explicação. Qualquer dúvida pode ser postada na Sala do Café ao final da 

aula. 

5) Caso a conexão do professor falhe e a transmissão seja interrompida, não saia do link! O professor 

retornará em alguns instantes. 


