
Utilizando a Plataforma Zoom 
dentro do CANVAS
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Acessando o Canvas

1
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Caso queira ter o Canvas em seu celular, basta fazer
o download do app Canvas Student na sua loja de
aplicativos

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

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


6

Acessando uma Videoconferência 
pelo Conferências Zoom no Canvas

2
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Acessando uma Videoconferência no ZOOM

Para visualizar uma conferência 
marcada pelo seu professor, vá 
até o ícone “Conferências Zoom” 
e clique sobre ele.

Na página de Conferências Zoom você 
consegue visualizar a data e horário da 

conferência, bem como o seu título (topic).

O botão “Join” só 
estará disponível para 
acesso no horário da 

videoconferência.
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Acessando uma Videoconferência no ZOOM

Esta é a página “Conferências Zoom”.
Vamos entendê-la?!

Videoconferências 
agendadas.

Videoconferências que 
já aconteceram.

Videoconferências gravadas e 
armazenadas na nuvem.

As videoconferências gravadas 
podem ser assistidas 

posteriormente.

Portanto, se o seu professor 
gravar a aula, poderás assistir 

mais tarde também.

Dicas de como 
utilizar o Zoom, 

elaboradas pelos 
desenvolvedores 
da plataforma.

Botão de acesso as 
Videoconferências, 
quando liberadas.

ID da videoconferência
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Acessando uma Videoconferência no ZOOM

Além das videoconferências agendadas 
pelos seus professores ficarem visíveis 
no menu “Conferências Zoom”, você 
pode verificar no seu “Calendário”.

Portanto, se você tiver várias 
videoconferências agendadas, 
elas aparecerão todas no seu 

Calendário, bem como na página 
Conferências Zoom.
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Acessando uma Videoconferência no ZOOM

Quando chegar a data e 
a hora da sua 

videoconferência, basta 
clicar em “Join” para 

acessá-la.

Fazendo isto, você 
será redirecionado 
para a página de 
download do 
Zoom Client
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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

Você pode acessar 
criando uma conta ou 

utilizando as suas 
redes sociais.

Quando chegar a data e a 
hora da sua 

videoconferência, basta 
clicar em “Join” para 

acessá-la.

Você precisará do ID da 
videoconferência (slide 8)
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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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Acessando uma Videoconferência no ZOOM

Antes de vermos a tela da videoconferência, vou te passar algumas dicas para você aproveitar melhor
o seu momento de Aprendizagem Remota:

ü Verifique se o seu microfone está mutando se você não estiver falando

üFaça perguntas utilizando o Chat

üPense antes de escrever

üCaso queira fazer uma pergunta utilizando o microfone, mantenha sua mão levantada para que

o professor possa ver

üSeja você mesmo e respeite os colegas e o professor
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Ao iniciar uma nova reunião, 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

Encerrar a 
reunião

Ativar/ desativar 
compartilhamento 

de tela
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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




