
TUTORIAL GOOGLE MEET
Curso Avançado: Ferramentas do Moodle



CRIAR O LINK DA REUNIÃO
E COMO UTILIZAR A

PLATAFORMA
DISPONIBILIZAR NO

MOODLE



Acesse o site: https://meet.google.com/ 

Agende uma videochamada no Google Agenda 



3 Insira um título para a sua reunião, data e horário



4 Copie o link da reunião para disponibiliza-ló posteriormente



5 Para finalizar, clique em "salvar" a reunião

6 Para iniciar a reunião, basta apenas clicar no link de acesso 



Caso você queira participar de uma reunião que já

está agendada: 

Clique no link de acesso 

Entre com o seu ID UFSC (nome.completo@ufsc.br)

Desta forma, não há a necessidade da

autorização do administrador da

reunião para participar



7 Durante a reunião, você poderá:

Habilitar/desabilitar seu microfone Habilitar/desabilitar sua câmera

Quando o ícone estiver em vermelho ele está desabilitado



8 Para iniciar uma apresentação, clique em "apresentar agora" 

Possuindo 3 formas de apresentação no Google Meet



9
TELA INTEIRA: 

Apresenta toda a tela do computador em todas as trocas de

aplicativo e movimentações realiadas.

Um aviso pode aparecer ao trocar de

tela



10
UMA JANELA:

que permitirá que você transmita apresentações em arquivos,

por exemplo como pdf ou power point, que deverão estar

aberto previamente no seu computador



11
UMA GUIA DO CHROME:

que permitirá que você transmita alguma aba do seu navegador. 

Selecione a aba de interesse e clique em "compartilhar"

Caso queira usar aúdio, habilite a função do lado esquerdo



12 Para finalizar o compartilhamento de tela, clique "interromper

compartilhamento" no canto inferior da tela



13 Ferramentas da plataforma que você pode utilizar: 

PARTICIPANTES BATE PAPO



14 Para finalizar a reunião, clique no botão "sair da chamada" no no

centro inferior da tela



15 Para disponibilizar no moodle, é necessário ir até a página da

disciplina desejada e ativar edição. Você pode disponibilizar de

duas maneiras: criando um tópico novo ou utilizando um já

existente (adicionar uma atividade ou recurso)



16 Você pode adicionar um novo tópico para colocar o link da reunião

deslizando até o final da página e clicando em "adicionar tópicos"



17 Selecione quantos tópicos você quer adicionar no moodle



18 Você pode renomear o tópico ou realça-ló clicando em "editar" do

lado direito da tela 



19 Para renomear é necessário habiliar a função personalizado do

sumário



20 Para adicionar o link da reunião você deve clicar em "adicionar

uma atividade ou recurso"



21 Deslize até o final da página até o tópico "URL", clique tópico e em

"adicionar" 



22 Nomeie o link no primeiro espaço disponível e cole o link da reunião

no segundo espaço. Você pode adicionar uma descrição, como

informações e orientações da plataforma



23 Para finalizar, deslize até o final da página e clique em "salvar e

voltar ao curso"



24 Para ficar disponível para os alunos clique em "desativar edição"



25 O link ficará disponivel para os alunos desta forma


