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Videoconferência para alunos

Pesquisa sobre o uso do 
Flashmeeting pelo grupo de alunos 
da disciplina Currículo e Tecnologia
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Reuniões no Flashmeeting

* O grupo teve acesso à ferramenta Flashmeeting dentro do 
espaço http://labspace.open.ac.uk/course/view.php?id=3310

* Uma aula de apresentação à ferramenta, junto ao uso de 
outros complementos do mesmo espaço, foi o local onde 
ocorreu o primeiro contato

* Videoconferências subsequentes foram agendadas em 
horários fora da aula



3

O Flashmeeting

* A ferramenta permite a visualização posterior das 
videoconferências através do recurso Replay

* Para entrar no Flashmeeting, é necessário ter cadastro e 
fazer um teste de áudio e vídeo

* Mesmo sem o funcionamento completo do áudio ou do vídeo, 
o participante pode acompanhar a videoconferência e 
interagir via chat

* Arquivos de apresentação podem ser transformados em 
JPG e vistos na janela Whiteboard
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Apresentação no Flashmeeting

* A primeira apresentação de trabalhos via Flashmeeting 
aconteceu no dia 16 de abril com Sandra Terciotti e Arnaldo 
Ono

* Participou a maioria do grupo. A minoria, entretanto, 
conseguiu 100% de participação via áudio e vídeo. 

* Os alunos que estavam presentes no espaço físico da 
universidade participaram de modo mais ativo da 
apresentação de Sandra Terciotti, que também estava na 
universidade
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Pesquisa

* Investigar o contexto do relacionamento dos alunos com a 
videoconferência em educação, especificamente o uso do 
Flashmeeting, foi a pesquisa realizada

* A pesquisa contou com três fases:
- Documentação da apresentação de 16/4
- Formulação de perguntas sobre a apresentação
- Pesquisa com os alunos
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Observações da apresentação

- Voz e chat - o texto não é dispensável e mais do que 
complemento, pode ser auxílio. A voz, para educadores, é
ponto primordial e pausa e entonação são importantes.

- Ordem de apresentação e interrupção – não há consenso 
sobre a necessidade de regras. Há, no entanto, a idéia de que 
maior familiaridade com a tecnologia traz a compreensão 
tácita de regras implícitas.
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Observações da apresentação

- Slides e outros materiais – Vale o mesmo que para o texto. 
São desejáveis, mas não dispensáveis. Por estarem em uma 
nova janela, chegaram a ser mencionados como dispensáveis 
no Flashmeeting. Para memória da apresentação, são 
essenciais. 

- Dúvidas - A idéia de coaching ou de uma estrutura de 
suporte foi citada. A necessidade de uma colaboração natural 
contrasta com a idéia de preparação do material. 
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Impressões gerais

* "Discutimos como integrar a tecnologia no currículo mas a 
tecnologia já faz parte de nossas vidas, é um movimento 
inevitável então não há como ignorá-lo" - Jarina Alves

* "Foi minha primeira vez e achei fantástico. Estava muito 
motivada, queria participar de algo assim e cada vez mais 
quero ter experiências semelhantes. Os problemas não 
obscureceram o prazer da descoberta" - Sandra Terciotti



9

Impressões gerais

* Se não fossem os problemas técnicos, que desmotivam, a 
experiência teria sido extremamente rica. Estrutura e 
preparação serão essenciais em futuras experiências -
Valéria Waeckelmann

* Estava em uma conexão externa mas não tive problemas 
técnicos. Acho que eles não podem existir pois estamos em 
uma das melhores instituições do Brasil. Ainda assim, foi 
muito bom ter essa experiência e temos que nos aventurar 
ainda mais - Renata Kelly


