
Sala de Aula Digital
nova plataforma



Manual do Aluno | Android
Preparamos esse manual especialmente para você, com o passo a 

passo para baixar o aplicativo da nova plataforma da Sala de Aula 

Digital. Confira!

Download e instalação
do aplicativo Android

• Para efetuar a instalação do aplicativo no seu celular, vá 

até o Google Play.
 

• Para baixar o aplicativo, procure por Procondutor – Aulas 
Online na lojinha do Google, depois é só realizar o 

download e instalação do app. 

Sala de Aula Digital
primeiros passos
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Sala de Aula Digital

Acessando a aula
online através de um
celular Android

1. Acesse o aplicativo, após abrir, digite os 

dados de acesso enviado pelo seu CFC.

• Login : CPF

• Senha : 4 Primeiros dígitos do seu CPF

• Após inserir os dados, clique em “Entrar”

2. Após efetuar o login, serão exibidas suas 
aulas agendadas. Escolha a aula referente 

ao horário e data correspondentes e com 

status de aula “Não iniciada”.

3. Clique no botão a aula do dia.

4. Depois aguarde o instrutor abrir a sala.

5. Clique em “permitir” para que seja possível 

realizar a captura da biometria facial.

6. Depois Aguarde o instrutor iniciar a aula.

03



Sala de Aula Digital

Coletando a biometria facial

1. Realize a captura da 

biometria facial, clicando 

em “Capturar”.

2. Depois da biometria 

capturada, clique em 

“enviar” para enviar a foto.

3. Neste momento você poderá 

escolher entrar na aula com 
ou sem vídeo habilitado.

Conhecendo a Sala de Aula Digital

Após a coleta da biometria facial do instrutor, a sua aula será iniciada, a partir deste momento, você 

poderá ligar a sua câmera e seu microfone para interagir na aula.

Botões de ações:
Na imagem abaixo temos os botões disponíveis para controle da sala de aula, iremos detalhar sobre cada 

um e sua função a seguir. 

Conectar áudio

1
Interrimper Vídeo

2
Compartilhar

3
Participantes

4
Mais

5
SAIR

6
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Sala de Aula Digital

Conectar áudio: nesta opção é possível mutar (desligar) o microfone e realizar 

ajustes, caso você ainda não tenha ingressado na aula com o seu áudio, clique em 

“Incluir áudio.” 

Sair: ao clicar em sair, você irá sair da aula, mas não utilize esta opção, pois a aula se 

encerrará somente após o comando do instrutor para finalizar a aula. Após o 

encerramento da aula pelo instrutor, você deve realizar a coleta da biometria facial 

final.

Interromper o Vídeo: botão para iniciar ou parar a transmissão do seu vídeo.

Compartilhar tela: essa opção está disponível apenas para o instrutor. 

Mais: é possível acessar o chat, ler e escrever mensagens para toda a sala.

Participantes: nesta opção é possível verificar os participantes da aula, além de 

habilitar ou desabilitar seu próprio vídeo e microfone. 

Conectar áudio

1

Interrimper Vídeo

2

Compartilhar

3

Participantes

4

Mais

5

SAIR
6

• Enviar emotions, que aparecem no quadrado 

do aluno e toda a aula vê a �gura escolhida. 

• Desconectar Áudio.

• Abrir bate-papo e enviar mensagem escrita. 

• Levantar a mão para o instrutor. 

Outras opções:
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Intervalo
da aula 
Na hora do intervalo da 

aula, uma tela como essa 

irá aparecer. Quando o 

instrutor retornar do 

intervalo, você será 
direcionado para sala 
novamente.

Configurações Mínimas de Hardware/
internet e Mobile para acesso a Sala
de Aula Digital
Para que a sua experiência na utilização da Sala de Aula Digital seja boa e sem problemas, separamos 

algumas dicas de configurações mínimas para a compatibilidade de sistemas/dispositivos.

• IOS (Apple Iphone): Versão IOS 9+
• Android:  Versão 6.0+

Compatibilidade Mobile apenas através do aplicativo Procondutor - Aulas Online

Finalizando a aula

• Quando o instrutor finalizar a aula, você receberá uma solicitação 
de captura de biometria facial, clique em “Capturar” e em seguida 

“Enviar Foto”.

• A aula será finalizada após a captura biométrica facial final.


