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Você foi convidado para a reunião 
da Afresp, o que fazer:

Você receberá o link de acesso à reunião.

Você pode acessar a reunião pelo seu computador, no navegador ou 
pelo aplicativo do Zoom ou pelo seu smartphone, pelo aplicativo.

Importante! É obrigatório deixar a câmera ligada e ter um micro-
fone conectado ao dispositivo. 
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PARA ACESSAR PELO NAVEGADOR

1. Copie e cole o link no navegador de sua preferência.

2. Aparecerá esta tela. Caso não queira baixar o programa 
Zoom, clique no botão “Não conseguiu fazer o download? 
Você ainda pode iniciar clicando aqui”.
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3. Coloque seu nome e clique em Entrar.

4. Pronto! Você está conectado à reunião.
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5. Ative a câmera e o som.
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PARA ACESSAR O APLICATIVO PELO 
COMPUTADOR

1. Copie e cole o link no navegador de sua preferência.

2. Basta clicar em “Baixar e executar o Zoom”.
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3. Instalação será feita. 
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4. Clique em “Abrir” para acessar a reunião.
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5. Coloque seu nome e clique em Entrar.
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PARA ACESSAR O APLICATIVO PELO 
SMARTPHONE OU TABLET

1. Acesse a loja de aplicativos (App Store ou Google Play) e procu-
re pelo ZOOM Cloud Meetings.

2. Baixe o aplicativo e espere o processo de instalação terminar.

3. Para entrar, clique no link 
do convite que você recebeu.
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4. Coloque o seu nome.
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FUNÇÕES DO ZOOM 
DURANTE A REUNIÃO
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1. Não consegue ver todos os participantes da Reunião? Clique no 
ícone Participantes.

No smartphone, é possível ver so-
mente 4 participantes de uma vez. 
Para ver os demais, é necessário 
deslizar a tela.

Seu nome
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2. Também é possível alterar o layout da tela (para barra ou em bloco).

Seu nome
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3. Como todos os microfones estão fechados, você precisa levantar a 
mão para que o administrador libere seu microfone.

Seu nome
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4. Quando o seu microfone for liberado, basta clicar em “Ativar meu 
som” e falar.
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5. Caso precise é possível conversar em particular com alguém do 
grupo. Basta clicar em cima do nome da pessoa (duas vezes).

Seu nome
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Para otimizar a participação de todos durante a videoconferência, algu-
mas dicas são importantes para uma melhor comunicação entre todos: 

• Use sempre um fone de ouvido com microfone. Mesmo um fone sim-
ples de celular já é o ideal para uma comunicação mais clara entre todos;

• Prepare um local confortável, silencioso e bem iluminado para entrar na 
videoconferência.

DICAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO


