Prezado aluno(a), o presente manual tem objetivo facilitar seu acesso e aperfeiçoar o bom
andamento da aula! As regras são as seguintes:

Acesso para o aluno
O acesso para a ao vivo será disponibilizado na plataforma do curso, no portal do aluno, na aba “aulas ao
vivo”.
Você deve acessar a aula obrigatoriamente com o microfone mutado, evitando interferencias externas.
Você deve acessar a aula preferencialmente com a câmera aberta, pois é um estímulo para o professor
essa interação visual.

Dúvida sobre as aulas e uso do chat
As aulas ao vivo serão ministradas por professores e acompanhadas por um monitor, que selecionará as
perguntas enviadas pelos alunos para repassar ao professor.
As perguntas serão repassadas e respondidas ao final da aula, evitando perguntas repetidas.
O chat de bate papo da aula ao vivo deve ser usado exclusivamente para o envio de dúvidas sobre o
conteúdo da aula.
Eventual problema de acesso em relação à imagem e som, bem como solicitação de certificados, dúvidas
administrativas, etc. devem ser feitos exclusivamente pelo portal do aluno, na aba de "secretaria virtual"
e "requerimentos". Isto porque o tanto o professor como o monitor não tem autonomia e nem
respnsabilidade técnica para solucionar tais questões.
As dúvidas eventualmente não respondidas na aula ao vivo, ou que surgirem posteriormente, quando o
aluno assistir à modalidade gravada, devem ser enviadas exclusivamente pelo portal do aluno, na aba de
"pedagógico" e "dúvidas" e serão respondidas pelo professor.

Disponibilização da gravação das aulas, transcrição e material de apoio
A gravação será disponibilizada no portal do aluno, na matéria correspondente, no prazo de até 48h úteis
após a aula ao vivo.
A transcrição da aula será disponibilizada no portal do aluno, na matéria correspondente, no prazo de até
72h úteis após a disponibilização da aula gravada.
Exemplo:
Aulas ao vivo de segunda: gravação disponível até quarta e transcrição até segunda subsequente.
Aulas ao vivo de terça: gravação disponível até quinta e transcrição até terça subsequente.
Aulas ao vivo de quarta: gravação disponível até sexta e transcrição até quarta subsequente.
Aulas ao vivo de quinta: gravação disponível até segunda e transcrição até quinta subsequente.
Obs: Atenção, o link da aula ao vivo do dia é liberado 1 hora antes do início da mesma.
Os materiais são exclusivos do curso, disponibilizados gratuitamente aos alunos, sendo proibida
a divulgação para terceiros.
Boa aula!

Passo a passo - Plataforma Tutor
1- Através do site da Atualização Trabalhista, acesse o Portal do Aluno pelo botão de mesmo nome.

2- Faça o login na plataforma utilizando o seu email e seu CPF como senha.

3- Escolha o curso no qual você realizou a matrícula.

4- Escolha o modulo que deseja assistir.

5- Escolha a aula que deseja acessar.

6- Dentro de cada aula, você irá encontrar o material disponibilizado em conjuto com a mesma. As aulas
estarão disponíveis em até 48 horas após a gravação da aula ao vivo.

7- Ao clicar no “Módulo 01 – Vídeo-aula 01”, você terá acesso ao vídeo da aula.

Acesso nas funções da área do aluno

1- Meus materiais

2- Agenda

3- Pedagógico

4- Secretaria Virtual

Como acessar a videoaula ao vivo na plataforma Zoom
1- Dentro da sua “área do aluno”, acesse a disciplina que será ministrada na data de acordo com o
calendário.

2- Clique na opção “Clique aqui para assistir a aula”

3- Escolha entre as opçôes “ingressar com vídeo” ou “ingressar sem vídeo”

4- Escolha a opção “ligar usando áudio da internet”

Obs: Todos os alunos que forem ingressar na aula via
dispositivo móvel (celular ou tablet) precisam ter o
aplicativo do Zoom instalado no seu aparelho.

