














Acessar as aulas ao vivo
Blackboard Collaborate



Depois, localize a ferramenta 
externa do Blackboard
Collaborate disponível em algum 
tópico da aula e clique em cima 
do quadrado roxo ou no título.

Agora aguarde até que você seja 
direcionada/o até uma nova 
janela no navegador.

Primeiramente, acesse a página da disciplina 
que você terá aula através dos cards
(quadrados) disponíveis no campo Meus 
Cursos.



O Collaborate irá abrir na página das Sessões, que é onde o professor realiza a criação das sessões de aulas.



Se quando você estiver procurando a sessão para ingressar na aula, você não conseguir achar 
nenhuma sessão agendada, não se desespere!

A página possui uma sessão que sempre estará aberta para entrada, no horário da aula acesse-a 
e verifique se a mesma está ocorrendo através desta sessão.



Como acessar a sessão?

Primeiramente, clique em cima da 
sessão disponível que você irá acessar 
para que o menu lateral apareça.

Neste menu lateral, você precisa 
apenas clicar no botão Participar da 
sessão para ser direcionado a ela.

Assim que você clica neste botão você 
já está entrando na aula!











Acessar as gravações
Blackboard Collaborate



Primeiramente localize a ferramenta externa do Blackboard Collaborate:



O Collaborate irá abrir automaticamente na página das Sessões, que é onde o professor realiza a criação das 

sessões de aulas.



No canto superior direito da página existe um menu. Quando selecionado aparece o usuário, sessões (página atual) e 

gravações.

Clique em gravações para acessar a página das gravações.



Está é a página das gravações

Por padrão as mais recentes aparecem primeiro.



Para visualizar as sessões mais antigas :

1. Vá em “Filtrar por”, clique na setinha e selecione “Gravações em um intervalo”

2. Dois campos de data aparecerão:

• No 1° coloquei a data inicial

• No 2° Coloque a data final

3. Após o preenchimento das datas, todas as gravações realizadas entre o período de tempo escolhido serão 

listadas



Para acessar uma gravação, clique em cima do título da gravação desejada.

Depois clique no botão Assistir agora para abrir a gravação.



Departamento de Tecnologia: tecnologia@saoluis.edu.br

(16) 3209-1800 opção 7(horário comercial)

Coordenação: o e-mail dos coordenadores encontra-se disponível no site, na página de cada curso.
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