
SALA DE AULA
VIRTUAL

(Tutorial do Aluno)



ead.mundomicrobiologia.com.br/login/

ACESSO À PLATAFORMA

Acesse o seguinte endereço 
pelo seu navegador.

Recomenda-se o uso do 
navegador “Chrome”.

Ele é gratuito e 100% 
compatível com a plataforma.

http://ead.mundomicrobiologia.com.br/login/


LOGIN

Insira os seus
dados de identificação
(usuário e senha) e, em 

seguida, clique em 
“ACESSAR”.

OBS.: após o primeiro 
acesso, é aconselhável que 
se altere a “senha padrão” 
fornecida por uma “senha 

pessoal”.

RECUPERAÇÃO DE DADOS

Caso tenha esquecido os 
seus dados de acesso, utilize 

essa opção.

Será encaminhado um link 
para o seu e-mail com as 

devidas orientações.

Acessar Conta



ACESSO AO CURSO

Ao realizar o login 
corretamente, você será 

direcionado para esta 
página “Resumo dos 

Cursos.

Clique na aba “Cursos” 
e, em seguida, na 
imagem do curso.



ACESSO AOS 
MÓDULOS

O curso está dividido 
em módulos.

Para acessá-los, basta 
clicar sobre os 

respectivos títulos.

OBS.: serão liberados 
nos dias e horários 

informados.



ACESSO À SESSÃO

A sessão será liberada no 
horário agendado.

Para participar, clique em 
“Entrar na sessão”.



OPÇÕES DE ÁUDIO

Ao entrar na sessão, aparecerá 
essa mensagem. Clique na 

opção “Microfone” e confirme a 
solicitação de permissão 
enviada pelo navegador 

(“Permitir”).

ATENÇÃO: a opção “somente 
ouvir” não permitirá a sua 

participação por voz na sala.



TESTE DE ÁUDIO

Neste momento, para testar o 
áudio, você deve falar algumas 

palavras.

Se você ouvir sua própria voz, 
clique em “Sim” e pule o 

próximo passo.

Se não ouvir, clique em “Não” e 
siga para o próximo passo.



CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO

Se você não ouviu sua voz na etapa 
anterior e clicou em “Não”, você 

deve realizar as devidas 
configurações de microfone e alto 
falante aqui e depois testá-las por 

meio do botão “Tente novamente”. 

Se mesmo assim o seu áudio não 
funcionar, seguem as possíveis 

causas:

✓ O navegador possivelmente é 
incompatível (Recomendamos 
utilizar o navegador Chrome)

✓ Se já estiver utilizando o 
Chrome, certifique-se de ter 

dado às devidas permissões de 
acesso.

Se mesmo assim não funcionar é 
possível que seu microfone e/ou 
alto falante estejam danificados

Para confirmar, teste-os em outros 
dispositivos.



HABILITAR WEBCAM

Para habilitar a sua webcam, 
clique neste ícone.



CÂMERA

Escolha a câmera que deseja 
utilizar e clique em “Permitir”.

Assim que aparecer a sua 
imagem, clique em “Iniciar 

compartilhamento”.



Ao iniciar o 
compartilhamento, a sua 
participação por vídeo na 

sala será iniciada.



MENSAGENS

Para troca de mensagens e 
experiências, explore o 
“Bate-papo público”.

As mensagens serão 
visíveis a todos (Professor 

e alunos) e ficarão 
registradas neste espaço.



NOTAS COMPARTILHADAS

Esta opção permite que 
todos realizem anotações.

As anotações são 
realizadas de forma 

simultânea/ compartilhada 
entre todos os 

participantes e ficam 
registradas neste espaço.



STATUS

Cada participante pode se 
expressar das seguintes 

formas pelos seus status:



SAIR DA SALA

Para sair da sala, clique no ícone 
“...” no canto superior direito da 

tela e, em seguida, em “Sair”. 



ATENÇÃO

Ao sair, caso haja outro 
Apresentador ou Moderador na 
sala, a sessão continuará ativa 

com os participantes.

Somente você sairá da sala.



GRAVAÇÕES

Para as sessões gravadas, as 
gravações serão exibidas/ 

listadas na página inicial da sala.

O processamento da gravação é 
realizado pelo servidor somente 
após o encerramento da sessão.

O tempo de processamento 
varia de acordo com a demanda 

do servidor e a duração da 
gravação. 



TENHA UMA
EXCELENTE AULA!

(12) 9 9605-0055 | 9 8811-8515
mario.ueno@sociallminds.com.br
joao.paulo@sociallminds.com.br

http://sociallminds.com.br/

