
Utilizando a Plataforma Zoom 
dentro do CANVAS
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Acessando o Canvas
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Caso queira ter o Canvas em seu celular, basta fazer
o download do app Canvas Teacher na sua loja de
aplicativos

Lembre-se:
Login: CPF
Senha: Data de nascimento (8 dígitos)

Para ambos deve-se utilizar apenas os números.

Já acessou o Canvas? Se não, veja como é fácil...
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Após fazer o download do app, abra-o.
Ao abri-lo, para faze seu login, siga os passos a seguir:

Clique em “Encontrar a minha escola”

Procure por “AFYA”

Faça o seu login com seu CPF como Login, 
e sua data de nascimento (8 dígitos) como senha, 
ambos apenas com os números

Acessando o Canvas pelo seu smartphone
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Você pode acessar também pelo seu navegador, através do endereço:
https://nre.instructure.com/login/canvas

Faça o seu login com seu CPF como Login, 
e sua data de nascimento (8 dígitos) como senha, 
ambos apenas com os números

Acessando o Canvas pelo seu navegador

https://nre.instructure.com/login/canvas
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Conclusão de cadastro no Zoom e ativação da conta

Quando a sua conta no 
Zoom for criada, você 
receberá um e-mail 

(como o do exemplo ao 
lado), pedindo para 

você Ativar sua conta 
Zoom.

Caso você não localize 
este e-mail na sua Caixa 

de Entrada, não 
esqueça de verificar a 

sua Caixa de Spam/Lixo 
Eletrônico.

Agora que o Acesso no Canvas está feito, vamos concluir o seu cadastro no ZOOM?
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Tornando o Conferências Zoom visível
nas disciplinas do CANVAS

2
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Clique sobre o nome da disciplina
que deseja editar

Em seguida, vá até o menu “Configurações”

Deixando o Conferências Zoom visível na disciplina
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Acesse a aba “Navegação”

Deixando o Conferências Zoom visível na disciplina

Procure pelo item “Conferências ZOOM” 
que, provavelmente, será o último item.
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Clique sobre o 
item e segure o 
clique. 
Em seguida, 
arraste-o para 
cima.

Deixando o Conferências Zoom visível na disciplina

Pronto!
Agora, na parte superior, o “Conferências ZOOM” 
Já estará visível para os alunos.

Após arrastar para 
cima, vá até o final 
da página e clique 
em “Salvar”.
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Agendando uma Videoconferência 
pelo Conferências Zoom no Canvas

3
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Criando uma Videoconferência no ZOOM

Para marcar a sua 
videoconferência com os alunos, 
vá até o ícone “Conferências 
Zoom” e clique sobre ele.

Caso apareça esta mensagem, 
siga as instruções recebidas no e-
mail e entre em contato com o 
NEaD da sua unidade. Isto só ocorrerá se a 

sua conta no Zoom 
ainda não tiver sido 

liberada ou o e-mail de 
cadastro estar 
diferente do 

cadastrado no RM
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Criando uma Videoconferência no ZOOM
Se estiver tudo certo com o seu acesso, 

esta será a tela que aparecerá para você 
ao clicar em “Conferências Zoom”.

Vamos entendê-la?!

Videoconferências 
agendadas.

Videoconferências que 
já aconteceram.

Configuração da sua 
sala pessoal de 

Videoconferências.

Videoconferências gravadas e 
armazenadas na nuvem.

Todas as suas 
Videoconferências e 

Gravação de 
videoconferências 

feitas no Zoom.

Agendar uma nova
Videoconferência.

Dicas de como 
utilizar o Zoom, 

elaboradas pelos 
desenvolvedores 
da plataforma.
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Criando uma Videoconferência no ZOOM

Clique “Schedule a New Meeting”, que 
traduzindo significa “Programar uma 

Nova Reunião”.

Agendar uma nova
Videoconferência.
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Criando uma Videoconferência no ZOOM

Título da conferência

Data e horário

Fuso horário

Configurações de 
habilitação (ou não) de 

vídeo para os 
convidados e 
participantes

Configurações da 
videoconferência

Convidados de fora do 
Canvas

Descrição da 
videoconferência

Duração da 
videoconferência

Escolha da entrada de 
áudio que utilizarás

Habilitando esta 
opção, você pode 

colocar uma senha de 
acesso a conferência, 

se quiser

Habilitando esta 
opção, permite que os 

convidados entrem 
antes de você na sala.

Habilitando esta 
opção, sua conferência 

será salva e gravada 
automaticamente.

Ao concluir os ajustes, clique em “Save”
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Criando uma Videoconferência no ZOOM
Ao concluir o agendamento e salvar, 
aparecerá para você um tela com as 

informações da sua videoconferência:

Este é o link direto da 
sua videoconferência. 

Ele pode ser copiado e 
distribuído para quem 

desejares convidar.

Os links podem ser 
disponibilizados em 
quaisquer meios de 

comunicação.

Confira as informações 
e, se o agendamento 
estiver correto, pode 

sair, retornado à 
Página Inicial do curso.

Você pode deixar a 
conferência marcada 
em suas agendas...
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Criando uma Videoconferência no ZOOM

Depois de criada, a videoconferência aparecerá para o aluno acessar no menu “Conferências Zoom”

Para o aluno se juntar a videoconferência no 
horário e data marcados, basta ele clicar em “Join”Data e horário 

agendado
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Colocando a Videoconferência no Calendário da Disciplina

Colocar o nome da 
videoconferência

Já na página de edição do novo evento criado, você precisa colocar as mesmas informações de sua videoconferência 
criada anteriormente, no Zoom

Clicando em “Enviar” este novo evento 
(videoconferência) aparecerá no calendário 

dos alunos da turma selecionada.

IMPORTANTE:
Colocar a mesma data e 

horário marcados no Zoom

IMPORTANTE:
Em “Local” você deve colocar 
o Join URL (link de acesso à 

videoconferência)

IMPORTANTE:
Selecionar a turma correta.
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Colocando a Videoconferência no Calendário da Disciplina

Acesse o Calendário do Canvas
Já no Calendário, 

clique no “ + ”  , que 
na parte superior 

direita da tela.

Para que a videoconferência fique aparente no Calendário do acadêmico, dentro do Canvas, você precisa adicioná-
la. Para isto,

Esta opção permite a 
criação de um novo 

evento.
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Utilizando a Plataforma Zoom 
na versão Web e no App
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Como utilizar a Zoom fora do Canvas

As conferências Zoom podem ser agendadas e
acompanhadas por diversas plataformas:

üWeb
https://zoom.us/

ü Softwares para desktops e notebooks
Zoom Client

ü Aplicativo para celular (mobile app)
ZOOM Cloud Meetings
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Versão Web

1
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Na versão web você pode participar de uma reunião criada por outrem ou pode criar uma reunião.

Criar uma reunião na versão Web

Antes de escolher uma opção, efetue o seu login em 
“Efetuar login” Seu login no Zoom é 

associado ao e-mail 
institucional (ou o 

cadastrado no RM).

Ao ser cadastrado, 
você recebe um e-mail 

para a escolha da 
senha.



24

Já com o login efetuado, na opção “Minha Conta”, você pode editar o seu Perfil, bem como Agendar
e/ou acompanhar suas reuniões já agendadas ou concluídas.

Criar uma reunião na versão Web

Para Agendar uma Nova Reunião, 
clique sobre o ícone.
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Ao clicar em “Agendar uma Nova Reunião”, você será direcionado à tela abaixo (Parte 1)

Criar uma reunião na versão Web

Título da conferência

Data e horário

Descrição da 
videoconferência

Duração da 
videoconferência

Aqui você escolhe se a 
reunião terá um ID 

gerado 
automaticamente, ou 
se será usado a sua ID 
pessoal de reuniões. Caso deseje criar uma senha de 

acesso a conferência, basta ativar a 
opção e declarar a senha.
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Ao clicar em “Agendar uma Nova Reunião”, você será direcionado à tela abaixo (Parte 2)

Criar uma reunião na versão Web

Escolha da entrada de 
áudio que utilizarás

Habilitando esta 
opção, permite que os 

convidados entrem 
antes de você na sala.

Habilitando esta 
opção, sua conferência 

será salva e gravada 
automaticamente.

Ao concluir os ajustes, clique em “Salvar”

Aqui você definições 
de vídeo do Anfitrião e 

dos Participantes da 
videoconferência.

Se desejar, você pode 
convidar “anfitriões 

alternativos”



27

Criar uma reunião na versão Web

Ao salvar a sua 
conferência, uma 

tela com as 
informações sobre a 
conferência criada 

aparecerá.

Você pode adicionar 
esta reunião as suas 
Agendas e convidar 
os participantes por 

lá.

Outra opção de 
convite é copiar a 
URL da reunião e 

disponibilizar (via e-
mail, WhatsApp, 

etc.) para os 
possíveis 

participantes.

Se a reunião for em 
seguida ao 

agendamento, você 
pode iniciar a 

Reunião clicando em 
“Iniciar esta 

Reunião”

Caso queira alterar 
alguma informação, 

clique em “Editar 
esta Reunião”
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Criar uma reunião na versão Web

https://zoom.us/postattendee?id=27

Você pode utilizar extensões do(s) seu(s) navegador(es) para iniciar ou agendar suas reuniões, bem
como um plug-in para o Microsoft Outlook:
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Download e acesso às conferências pelo 
software em desktops e notebooks

2
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Ao clicar para acessar uma videoconferência como “apresentador/anfitrião”, o janela para o
download do software Zoom Client será aberta. Baixe e instale esse software.

Software Zoom Client
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Após fazer o download do software Zoom Client, abra-o.
Nele você pode se juntar a uma reunião, clicando em Join a Meeting, mesmo sem fazer o login,
desde que tenha o ID da reunião ou o ID pessoal de quem está propondo a reunião..

Software Zoom Client
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Fazendo o login você verá as opções de criar uma nova reunião (New Meeting), se juntar a uma
reunião existente (Join), dentre outras opções.

Software Zoom Client

Seu login no Zoom é 
associado ao e-mail 
institucional (ou o 

cadastrado no RM).

Ao ser cadastrado, 
você recebe um e-mail 

para a escolha da 
senha.
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Software Zoom Client

Na opção 
“Meetings” você 

pode acompanhar 
suas reuniões 

agendadas e as já 
concluídas.

Além disso, se 
alguma das suas 

reuniões tiver sido 
gravada, você 

poderá acessá-la 
neste menu.
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Ao iniciar uma nova reunião como anfitrião, uma tela será aberta, onde você tem a opção de

Software Zoom Client

Ligar/desligar 
microfone

Ligar/desligar 
webcam

Convidar 
participantes

Controlar/ 
verificar 

participantes

Abrir/fechar 
chat

Iniciar/encerrar 
gravação da vídeo

Encerrar a 
reunião

Ativar/ desativar 
compartilhamento 

de tela
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Ativando o compartilhamento de tela, você possui diversas opções, básicas e avançadas, de
compartilhamento.

Software Zoom Client
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Acessando o Zoom 
pelos dispositivos móveis

3
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Caso queira ter o Zoom em seu celular, basta fazer o download do app Zoom Cloud Meeting na sua loja
de aplicativos

Zoom Cloud Meetings
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Após concluir o download, abra o aplicativo e configure-o, fazendo o seu login. Após o login, escolha o
que desejas fazer (Nova Reunião, Ingressar, Agendar, ...)

Zoom Cloud Meetings
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Quer saber mais sobre as 
ferramentas do Zoom?

A Zoom possui, em seu site e página do 
YouTube, diversas informações e vídeos 
instrutivos, inclusive com legendas em 

português.

Acesse:

https://zoom.us/

https://www.youtube.com/channel/UC2SxmE4C-KAQuHaEfHVymgQ




