
Tutorial para Gravar 
aulas

Google Meet: como gravar aula

1. Acesse o https://classroom.google.com
2. Atenção! Se você tiver um outra conta Gmail vinculada ao seu navegador, é 

possível que abra o Google Sala de Aula vinculado a esta conta. 

3. Para alternar entre as contas Gmail para a sua conta UFOPA, clique em “Conta 

google”, no canto superior direito do Google Sala de Aula (Google Classroom).

4. Acesse ou adicione a conta institucional da UFOPA (adicionar outra conta).

5. Para adicionar conta UFOPA utilize seu e-mail nome.sobrenome@ufopa.edu.br

e o seu CPF (senha provisória).

6. Certifique que você está logado na conta institucional. Clique no círculo colorido

no extremo do canto superior direito. Ele conterá um círculo com uma única cor e

a primeira letra da conta na cor branca.,

no Meet
G Suite

e disponibilizá-las no SIGAA

nome.sobrenome@ufopa.edu.br

https://classroom.google.com/


Tutorial para Gravar 

aulas no Meet e 

disponibilizá-las no 

SIGAA

ACESSAR O 

GOOGLE SALA DE 

AULA (GOOGLE 

CLASSROOM)

1. Para acessar o Google Sala de Aula (Google Classroom ), faça o

login com e-mail institucional da UFOPA.

2. Clique em + “Criar turma”, no canto superior direito.

3. Para gerar o link do Meet clique “Gerar o link do Meet”.

4. Copie e envie o link de acesso do Meet criado para os alunos.

5. Para convidar os alunos para turma virtual criada clique no

“código da turma” para abrir o link de convite.



Projeto PAEM -

Enfrentamento aos 

impactos da 

pandemia da Covid-

19 sobre ensino de 

Ciências Agrárias

Google Meet: 

como gravar uma 

aula

1. Acesse o “link do meet” da sala de aula.

2. No site do Google Meet. Clique em “Participar agora”.

3. Necessário permitir que o Meet use o microfone e câmera.

4. Para gravar a aula clique no menu de três pontos no canto inferior

direito

5. Em seguida, selecione a opção “Gravar reunião”.

6. Para apresentar slide clique “Apresentar agora”.

7. Escolha a tela da apresentação.

8. para encerrar a gravação, clique

no ícone de três pontos e selecione

a opção “Interromper gravação”.

9. O arquivo da gravação será gerado

em uma pasta do Google Drive após

algum tempo.

10. O aviso do upload do vídeo

será enviado para seu e-mail constitucional.

https://meet.google.com/


Projeto PAEM -

Enfrentamento aos 

impactos da 

pandemia da Covid-

19 sobre ensino de 

Ciências Agrárias

Google Meet: 

Compartilhar aula 

gravada

1. Para acessar o arquivo de vídeo gravado no Google meet, clique em

Google Apps e depois abra o Google Drive, vá à aba “Meu Drive” e

selecione a pasta “Meet Recordings”.

2. Na pasta ”Meet Recordings” você poderá mover o arquivo para a

pasta da disciplina.

3. Clicando com o botão direito do mouse sobre o arquivo e

selecionando ”Mover para”

4. Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo ou pasta e

depois em “Gerar link compartilhável” para gerar o link e enviar

para os alunos ou disponibilizar no SIGAA.

5. Ao selecionar ”Gerar link compartilhável”, selecione a permissão de

acesso ao arquivo.

6. Alterar as opções de compartilhamento, clique em “Configurações

de compartilhamento”. Se escolher a opção universidade o acesso

fica restrito apenas para os discente com e-mail institucional.
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Postar vídeo SIGAA

1. Acesse a aba “Materiais”.

2. Para inserir o arquivo do vídeo clique em “Vídeo” .

3. Associe o arquivo a um “tópico de aula”.

4. Escolha a forma de postar o vídeo na opção “Localização do Vídeo”

e cole o link do vídeo.

5. Marque a opção “Notificar” que a noticia da postagem do vídeo será

enviada para os alunos por e-mail.

6. Escolha a turma.

7. Clique em Cadastrar e vídeo será postado na página inicial do SIGAA

Atenção! Não é aconselhável a utilização desse espaço para carregar arquivo de

vídeos, pois se vários professores começarem a enviar arquivos de vídeos o

sistema será sobrecarregado.

Ficou com dúvida em alguma etapa?

Entre em contato conosco que vamos lhe ajudar

ibefpaem@gmail.com

mailto:ibefpaem@gmail.com

