
TUTORIAL DA 
PLATAFORMA



Olá! 
Seja bem-vindo(a) à ÚnicaClass, sua plataforma de aulas
on-line.  

Para acessá-la, você pode usar o link existente no site da
escola ou digitar www.unicaclass.com.br na barra de
endereços do Google Chrome (navegador recomendado). 
Vamos, agora, aos próximos passos :)



Quando acessar o site, você vai encontrar essa tela. Para fazer o
login, clique em "login", no canto superior direito da página. 



Em seguida, digite o seu usuário e senha enviados pela escola.
Caso não tenha recebido, entre em contato. 



Pronto, você está dentro da ÚnicaClass! Observe que o painel e
as funções da plataforma são os mesmos que você já conhece.



A única função que você vai notar ser diferente é a da aula ao vivo,
pois, agora, ela será feita pelo Webex, da CISCO, líder global de
teleconferências. 



Para acessar as aulas on-line ao vivo, você deve clicar no ícone da
ÚnicaClass, como a imagem acima demonstra. 





Ao acessar uma aula ao vivo, você será direcionado para a tela acima. Depois
de alguns segundos, a aula vai aparecer no seu painel. Para entrar nela, clique
no botão verde ("JOIN"). 



 Você será direcionado para uma outra tela, exemplificada acima. No primeiro acesso,
você poderá optar entre entrar pelo navegador ou por fazer o download do aplicativo no
computador (recomendado). Para isso, basta clicar em uma das duas opções. 



Recomendamos a instalação do aplicativo no
computador porque garante uma conexão mais
estável. 

Se você optar por instalá-lo, nos próximos acessos,
vai precisar apenas clicar em "Abrir CISCO Webex
Meeting". Depois, você será direcionado para a sala
de aula. 

Caso contrário, clique em "Entre do seu navegador" e
esse processo será sempre necessário. 



Para finalizar o processo, basta ativar, ou não, a câmera e o microfone e clicar em
"Iniciar reunião".



Agradecemos a atenção!

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco pelo
e-mail: tecnologia@redeespacoeducacional.com.br. 


