PUBLICANDO O SEU VÍDEO NO PORTAL E-AULAS USP (E DISPONIBILIZANDO O LINK AOS
ALUNOS NO E-DISCIPLINAS USP)
Para publicar seu vídeo no portal e-Aulas e em seguida criar um link em sua página no e-Disciplinas, veja
o vídeo tutorial acessando aqui: http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=8730
Uma vez seu vídeo publicado no eAulas USP, será possível enviar o link (endereço do vídeo) para o e-mail
dos alunos ou postar o link em redes sociais também.

Caso tenha dúvidas de como criar uma vídeo-aula, veja as dicas e recomendações a seguir:
CRIAR UM VÍDEO DA SUA AULA FEITA EM POWER-POINT USANDO SEU NOTEBOOK E WEBCAM
Para assistir a um tutorial sobre como criar de forma simples uma vídeo-aula acesse:
http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=9175
Neste tutorial, monte aulas com o Powerpoint de fundo e você apresentando o conteúdo, no seu ritmo,
com seu vídeo em um canto da tela

A partir do arquivo de vídeo criado, sugerimos que faça a publicação na plataforma e-Aulas, na qual seus
alunos poderão acessar os materiais, e utilize o link do vídeo e insira-o no sistema e-Disciplinas.
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Agora, se quiser conhecer mais recursos para editar o seu vídeo, recomendamos:
TUTORIAL SOBRE CRIAÇÃO DE VÍDEOS
Para assistir a um tutorial sobre criação de uma vídeo-aula acesse:
http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=8728
Você dará os primeiros passos na edição de vídeos, conhecendo mais alguns recursos, usando um
software gratuito com interface bem amigável.

Agora, se quiser conhecer ferramentas para transmissão on-line ao vivo de sua aula,
recomendamos duas ferramentas disponíveis:
Google Meet - Ferramenta da Google, que está disponível para a comunidade USP. Veja neste
tutorial como utilizá-lo para dar uma aula ao vivo
E pode acessá-lo (utilizando seu login USP) através do endereço: http://meet.google.com

Conferência Web - Sistema de conferência web, onde você pode criar uma sala virtual para até
150 pessoas. Utilizando este sistema você utiliza a camera de seu laptop para transmitir sua
aula e pode mostrar seus slides enquanto fala.
Acesso a ferramenta em: https://conferenciaweb.rnp.br/
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Por fim, a Pró-Reitoria de Graduação disponibiliza a Plataforma de Ensino e-Disciplinas:
e-Disciplina – Plataforma USP baseada no Moodle que permite criar área de repositório para
documentos e material didático. O sistema está integrado ao sistema JupiterWeb,
possibilitando associar todos os alunos cadastrados na disciplina. Além disso o sistema dispõe
de várias ferramentas de interação professor/aluno e aluno/aluno.
Também permite ao docente criar uma área para cada uma das suas disciplinas, associar sua
turma de alunos a elas, depositar seu material didático e usar suas inúmeras ferramentas de
interação com os alunos. Nestas áreas é possível referenciar (colocando o link) de seus vídeos
armazenados no e-Aulas para que seus alunos acessem.
Para entrar no e-Disciplinas acesse: https://edisciplinas.usp.br/

Para ajudá-lo em seus primeiros passos nesta plataforma, criamos um guia para iniciantes:
https://docs.atp.usp.br/artigos/guia-moodle-para-iniciantes/
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