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Salas VIP 
Orientações

OBJETIVO

São salas virtuais interativas que oferecem um contato personalizado entre alunos, professores, mentores e especialistas, facilitando a 

comunicação e o aprofundamento da rotina de estudo a partir da discussão de temas relevantes para a sua aprovação.

As salas permitem interação por texto, áudio e vídeo.

O QUE É A “SALA VIRTUAL INTERATIVA”?

É uma sala de videoconferência. Os participantes podem se comunicar através de áudio e vídeo, além do chat, bem como interagirem 

com as ferramentas educacionais disponíveis.

QUAIS SERÃO AS SALAS VIP?

Teremos Salas VIP sobre Cronograma de Estudos, Ciclos de Estudos, Planejamento de Estudos, Resumos e muitas outras.

É importantíssimo que seja respeitado o assunto de cada Sala VIP. Caso contrário, seria prejudicial para os demais participantes.

COMO ACESSAR AS SALAS VIP?

Acesse o menu “Sala Vip” na sua área de aluno, veja o calendário e ache a sala virtual interativa do seu interesse.

Vide imagem a seguir: 
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COMO ENTRAR NA SALAS VIP?

Para acessar a sala, clique no link adicionado à sua agenda ou no link disponível na descrição do evento na área do aluno. A tela abaixo 

surgirá:

Preencha o seu nome e clique em Participar. Você então terá acesso à tela abaixo, após o administrador da Sala autorizar o seu ingresso:
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Quando a tela acima surgir, você precisará autorizar o seu 

navegador a acessar seu microfone. Isto é necessário para que os 

outros participantes possam ouvi-lo. Basta clicar em “Microfone”. 

De outro lado, caso queira apenas ouvir, basta clicar em "Somente 

ouvir".

A qualquer momento você poderá ativar/desativar microfone e câmera.

INFORMAÇÕES GERAIS DA SALA VIP?

Importante! A sala iniciará apenas no horário previsto. Caso acesso a sala em momento anterior ou posterior, o professor, aprovado, 

especialista ou convidado, administrador da Sala, não estarão lá disponíveis. Cada sala tem o seu horário de início e duração programada (1h).

Importante! Pela nossa experiência até agora, quando um aluno entra na sala, dificilmente se retira antes do seu término. Aproveite 

ao máximo o conhecimento compartilhado pelos nossos convidados.

Ao ingressar na sala, siga as regras de uso.

REGRAS DE USO

1. Seja respeitoso com todos na sala.

2. Espere a sua vez de falar. O professor, mentor, especialista ou aprovado vão conduzir a sala de forma a dar o mesmo tempo para 

todo aluno participar igualmente.

3. Deixe o seu microfone no mudo enquanto não estiver falando. Isso evitará que sons do ambiente de todos interfiram na sala e 

causem um grande ruído.

4. Siga as orientações do administrador da Sala.

5. Não trate de assuntos fora do assunto da Sala. Teremos muitas Salas VIPs de muitos assuntos diferentes. Procure uma sala mais 

alinhada ao tema que você gostaria de tratar.
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https://med.estrategiaeducacional.com.br/

