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Caro(a) estudante,

Desde o período de suspensão das nossas aulas 

presenciais – que começou no dia 16/03 (12/03 no 

caso de Brasília, e 13/03, no de São Paulo) e está 

previsto para se estender até o dia 29/03 –, nossa 

equipe vem trabalhando arduamente para que, a partir 

do dia 30/03, as aulas das disciplinas que não puderam 

ser finalizadas nesse período possam ser concluídas. 

Vamos recomeçar?



O que mudará?

▪ As aulas previstas para ocorrer presencialmente serão 

realizadas a distância, via Zoom.

▪ Você terá o mesmo professor, e as aulas a distância 

ocorrerão nos mesmos dias e horários em que 

ocorreriam as aulas presenciais.

▪ Vamos retomar de onde paramos, ou seja, com as 

disciplinas que já estavam em andamento.

▪ Suas avaliações para essas disciplinas serão por 

trabalho, a ser realizado em casa. O trabalho será 

enviado pelo seu professor via eClass FGV.

▪ Todas as informações sobre os cursos e as disciplinas 

que serão reiniciados a partir do dia 30/03 estarão 

disponíveis na área do Portal do Aluno. 



Nunca acessei o Portal do Aluno…

Ao ser matriculado, você 

recebeu um e-mail com a sua 

conta de acesso individual. Você 

precisará dela nesse momento 

para recuperar a sua senha. 



Você participará das suas aulas e fará as 

avaliações de casa, sem a necessidade de 

deslocamento até a sua unidade.

O professor será o mesmo e todos os seus 

colegas estarão no mesmo ambiente virtual. 

Como assim? Aulas 

presenciais mediadas 

por tecnologia?



Onde encontro a minha turma?

Ao acessar o eClass FGV, você localizará a área da disciplina que está cursando. 

Na área de notícias, o seu professor publicará os links das aulas previstas, que 

ocorrerão nos dias e horários que constam do seu calendário de aula. 

Esse link redirecionará você para o site do Zoom. O Zoom é uma plataforma para 

aulas remotas e reuniões on-line. 

A vantagem do Zoom é que você também poderá participar da sua aula pelo 

celular. Nesse caso, você deverá baixar antes o app Zoom Cloud Meetings.



Quais as vantagens do Zoom?

O Zoom viabiliza uma metodologia moderna, adotada em 

outros programas da FGV desde 2016 e nas melhores 

escolas de business do mundo: o SNOC – Small Network 

Online Courses.

Ao adotar essa metodologia, buscamos não apenas 

superar as limitações de mobilidade impostas pela crise do 

COVID-19, garantindo o bem-estar dos nossos estudantes 

mas também aproveitar a oportunidade para que eles 

desenvolvam competências digitais e de trabalho em times 

virtuais, que, segundo o World Economic Forum serão 

competências essenciais para os líderes do século XXI.



O que mais preciso saber?

Lembre-se de que as características da sua aula presencial serão preservadas, 

portanto, a sua participação via Zoom é tão importante quanto a sua participação 

nas aulas presenciais.

Entretanto, caso deseje retomar algum ponto da aula depois da transmissão ao 

vivo, o professor irá disponibilizar um link para a aula gravada, na sala virtual da 

sua disciplina no eClass, e apenas a sua turma terá acesso a esse link... Mais 

uma vantagem que só a aula presencial mediada por tecnologia tem! 



Entre os dias 24 e 27/03, disponibilizaremos para você a 

disciplina Liderança e Motivação e a disciplina Tendências 

em Gerenciamento de Projetos, com diversas opções de 

aulas ao vivo, de forma que você possa experienciar uma 

aula mediada por tecnologia na ferramenta Zoom. 

Nesses dias, professores da FGV conduzirão aulas que 

abordam os temas dessas disciplinas, com discussões 

associadas ao contexto global que todos estamos 

enfrentando devido à pandemia do COVID-19.

E como funciona uma aula 

mediada por tecnologia?



Lembre-se de que você terá direito a uma declaração, 

caso acesse todo o conteúdo das disciplinas! Ela será 

gerada automaticamente, ao final do curso no eClass.

As instruções para acesso às disciplinas e agendamento 

do horário da aula que melhor lhe atenda (9h, 17h, 18h, 

19h, 20h ou 21h) estarão na página inicial do eClass FGV 

a partir do dia 23/03.

Fique atento!

Ainda sobre as aulas de experimentação…



Mais experiências para você…

Além disso, no dia 25/03, às 19h, o Prof 

Andre Barcaui fará também o webinar

“Agilidade nos negócios e nos projetos”.

Este talk show abordará como a perspectiva 

da agilidade vem mudando a perspectiva das 

organizações em um mundo VUCAH, qual é 

a mentalidade por trás desse conceito e 

como ele tem sido aplicado às organizações 

do ponto de vista tanto do negócio quanto da 

gestão de projetos. 

Clique aqui no dia 25/03, às 19h, para 

participar deste webinar.

http://hosting.desire2learncapture.com/FGV/1/Live/1323.aspx


Copie o link da reunião, fornecido pelo 

seu professor, no seu navegador.

Como acesso a minha aula via Zoom?



Aguarde o download.

1

2 No seu primeiro acesso, será 

necessário baixar um plug-

in.  Clique no arquivo em 

laranja (1) e, na sequência, 

em Executar na janela (2).

Como acesso a minha aula via Zoom?



Acesse a reunião clicando em “Join 

with  computer Audio”.

Esta é a tela da reunião.

Observe que, após a entrada na 

sala, o mute do seu microfone deve 

ser ativado para um melhor 

aproveitamento do áudio e, sempre 

que necessário, basta desativá-lo.

Como acesso a minha aula via Zoom?



Dicas para participar da sua

aula via Zoom…

1. Procure por um local silencioso e sem interrupções. 

2. Sempre deixe o seu microfone mudo quando não estiver falando, 

principalmente se você não conseguir um local tranquilo.

3. Utilize fones de ouvido sempre que possível. Eles contribuem 

para melhor ouvir os demais e evitam que o áudio da conversa 

interfira na transmissão da sua voz quando você estiver falando. 

4. Mantenha sua função vídeo ligada sempre que possível, exceto 

em caso de dificuldades de conexão. Se não puder utilizar a 

função vídeo, insira uma boa foto de perfil que mostre o seu rosto. 

5. Atenção ao que aparece atrás de você. O ideal é que o fundo da 

sua imagem seja limpo, sem objetos que chamem muito a 

atenção dos seus colegas.



6. Ajuste a sua câmera ao nível dos seus olhos sempre que possível –

note especialmente o ângulo da tela do seu laptop se estiver utilizando 

a câmera embutida no computador. 

7. Mantenha uma boa iluminação no seu rosto. Luzes atrás da câmera, 

como luminárias de mesa ou luz natural, podem contribuir para a 

visibilidade do seu rosto.

8. Procure evitar falar junto com outros participantes. Escreva uma 

mensagem no chat como “tenho uma dúvida” ou “gostaria de fazer um 

comentário” para não interromper colegas e professores.

9. Lembre-se de que você está em frente a uma câmera e o seu foco 

deve ser a reunião: evite executar outras tarefas, como verificar e-mails 

ou olhar o seu celular.

10. E claro! Vista-se de modo apresentável e profissional. 

Dicas para participar da sua

aula via Zoom…



Nunca acessei o eClass FGV…

Não tem problema... Vamos te ajudar! O link do eClass FGV fica 

no Portal Aluno On-line, https://aluno.fgv.br/. Faça o seu login.



Após fazer o seu login no Portal do Aluno, selecione eClass FGV, conforme a figura a seguir:

Você será direcionado para a página inicial do eClass FGV.

Acessando o eClass…



No eClass FGV, identifique a disciplina da qual 

você terá aula.

Você poderá acessar tanto pela área Minhas 

disciplinas quanto pelo ícone de disciplinas.

Baixe o manual do eClass FGV disponível no Portal 

do Aluno para apoio nas demais funcionalidades.

Acessando a disciplina…



Entrega de Atividades 

Para entregar as atividades propostas pelo professor diretamente pela plataforma do eClass, primeiramente clique 

no ícone Entrega de Atividades. Em seguida, escreva um comentário e escolha o formato da sua entrega (doc, pdf, 

ppt, etc.) e carregue os seus arquivos. Você também pode gravar um áudio ou subir vídeos. Por fim, clique em 

Enviar. Observe as telas a seguir: 



Entrega de Atividades 

Você pode acompanhar o histórico das suas entregas na tela a seguir:



Lembre-se!

Estaremos aqui para apoiar sempre!

As nossas unidades, os nossos 

coordenadores e o Suporte Técnico 

lhe ajudarão sempre que necessário.

E-mail: supfgvonline@fgv.br

Vamos em frente! 



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.


