
Tarefas em vídeo
  

Padrão*
 
Premium

Trabalho individual1

Gravação de vídeo

Upload de vídeo

Upload de documentos

Compartilhamento de tela
(Caso de uso: auxílio visual para apresentação)

Criação de reuniões (Caso de uso: entrevistas, 

reuniões de negócios, dramatizações)

Auto Analysis™ Ao gerar métricas como velocidade 

da fala, clareza da fala e uso de 

muletas linguísticas, o Auto Analysis™:

• Incentiva a prática e a reflexão constantes

• Aprimora o processo de revisão,  

ajudando os avaliadores a identificar  

com mais rapidez as áreas que podem 

causar problemas

• Permite feedbacks mais direcionados  

e simplificados

• Desenvolve habilidades sociais, como 

comunicação e pensamento crítico

Revisão por pares Manual: o aluno 

escolhe os envios  

que vai avaliar.

• Automática: garante que as avaliações 

sejam distribuídas igualmente entre  

todos os envios.

• Manual: o aluno escolhe os envios  

a ser avaliados.

Revisão por pares anônima

Opções de nota • Porcentagem

• Aprovação/Reprovação

• Autoavaliação

• Cinco estrelas

• Rubrica

• Porcentagem

• Aprovação/Reprovação

• Autoavaliação

• Cinco estrelas

Envio de vídeo disponível para download

Perguntas e respostas2

Gravação de vídeo

O instrutor determina a duração da gravação

Opções de gravação • Permitir nova tentativa

• Gravação de reações

• Perguntas aleatórias  

(o sistema escolhe entre as opções)
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Revisão por pares • Automática: garante que as avaliações  

sejam distribuídas igualmente entre  

todos os envios.

• Manual: o aluno escolhe os envios  

a ser avaliados.

Revisão por pares anônima

Opções de nota • Rubrica

• Porcentagem

• Aprovação/Reprovação

• Autoavaliação

• Cinco estrelas

Envio de vídeo disponível para download

Trabalho em grupo3

Formação de grupos • Formados pelo instrutor:  

O instrutor cria os grupos.

• Formados pelo aluno:  

Os alunos escolhem os grupos.

• Formados pelo sistema: Os alunos  

enviam os dias e horários em que  

estão disponíveis. O sistema cria  

os grupos com base na disponibilidade.

Vídeo síncrono e assíncrono • Os alunos podem gravar vídeos de forma 

assíncrona e combiná-los para o envio final.

• Os alunos também podem agendar  

reuniões síncronas usando o Virtual 

Classroom. Essas reuniões virtuais  

podem ser gravadas e enviadas.

Comunicação • Bate-papo

• Reuniões virtuais usando o Virtual Classroom

Metas As metas criam compromissos  

para alunos e garantem que cada  

um deles seja responsável pelas  

entregas do projeto.

Revisão por membro do grupo Os membros do grupo podem  

avaliar uns aos outros anonimamente 

(por meio de classificações  

ou rubricas de 5 estrelas e espaço 

para comentários).

Revisão por pares • Automática: garante que as avaliações  

sejam distribuídas igualmente entre  

todos os envios.

• Manual: o aluno escolhe os envios  

a ser avaliados.
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Opções de nota • Rubrica

• Porcentagem

• Aprovação/Reprovação

• Autoavaliação

• Cinco estrelas

Envio de vídeo disponível para download

Vídeo interativo4

Opções de resposta • Múltipla escolha

• Resposta por vídeo

Feedback criado pelo instrutor

Opções de envio • Nova tentativa obrigatória: exige que o  

aluno assista novamente à seção anterior do 

vídeo até selecionar a resposta apropriada.

• Avaliação automática: as questões 

de múltipla escolha são avaliadas 

automaticamente. As respostas em  

vídeo são avaliadas manualmente e 

incorporadas à nota final.

Revisão por pares Os alunos irão revisar as respostas 

em vídeo dos colegas.

• Automática: garante que as avaliações  

sejam distribuídas igualmente entre  

todos os envios.

• Manual: o aluno escolhe os envios  

a ser avaliados.

Opções de nota • Rubrica

• Porcentagem

• Aprovação/Reprovação

• Autoavaliação

• Cinco estrelas

Envio de vídeo disponível para download

1 Em uma tarefa individual, os alunos desenvolvem habilidades de comunicação e pensamento crítico ao praticar, fazer autoavaliações  

e entregar apresentações de vídeo.
2 Em uma tarefa de perguntas e respostas, os alunos precisam responder às perguntas de forma assíncrona, com tempo limitado de resposta. 

Essa “experiência de alta pressão” ajuda os indivíduos a melhorarem a comunicação, o pensamento crítico e as habilidades de resolução de 

problemas em um ambiente do mundo real.
3 Os alunos colaboram de forma síncrona ou assíncrona para completar uma atividade em grupo.
4 Em uma tarefa de vídeo interativo, os alunos assistem a um vídeo e respondem às perguntas relacionadas conforme vão aparecendo.
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Premium

Videoconferência ou conferência por voz

Número máximo de participantes 50 150

Tempo máximo da sessão 60 minutos 240 minutos

Número de webcams habilitadas 
simultaneamente Até 10 Até 10

Acesso antecipado às reuniões  
para moderadores 10 minutos

Registro de presença Para reuniões gravadas:

nome e função dos participantes  

(ou anônimo para quem entrou 

por meio de link externo), quantos 

minutos da sessão assistiram  

e quantas mensagens de bate- 

papo enviaram.

Gravação disponível para download

Quadro branco

Compartilhamento de documentos  
e área de trabalho

Bate-papo ao vivo

Pesquisas

Closed caption ao vivo

Áudio baseado em VoiP

Salas anexas

Ponte de conferência (para instrutores) (para todos)

Disponibilidade das gravações  
das sessões 14 dias Ilimitada

Número de sessões 250 por semana Entre em contato
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