ZOOM MEETINGS - FERRAMENTA DE REUNIÕES VIRTUAIS
PASSO A PASSO PARA INSTALAR E UTILIZAR
A seguir estão as instruções se você: A) não possui o Zoom no PC, B) Já possui o Zoom
no PC, ou C) vai usar pelo celular (acesso com limitações).
O Zoom é uma ferramenta que permite aos participantes interagirem, por vídeo, com 100 ou até mais pessoas
numa mesma sala, havendo um moderador. Aos convidados, a ferramenta é gratuita.
Você deve seguir todos os passos abaixo, da primeira vez que for utilizar. Trata-se da instalação do programa no
seu computador pessoal. É rápido e fácil, e das próximas vezes, com o programa já instalado, será ainda mais
simples entrar numa sala.

A) SE VOCÊ NUNCA USOU, PORTANTO, AINDA PRECISA INSTALAR ELE NO PC
PASSO 1 – CLIQUE NO LINK QUE RECEBEU DO MODERADOR, O CONVITE PARA O EVENTO VIRTUAL. Ele dará o
início em todo o procedimento a seguir. Ao clicar, o seu navegador vai iniciar o download do programa:

PASSO 2 – Com o download concluído, clique então no arquivo (circulado na imagem acima). Vai iniciar a
instalação (imagem abaixo) e a barrinha vai progredir.

PASSO 3 – Quando a barra de instalação (imagem anterior) chegar a 100%, o Windows vai, por segurança, mudar
a tela toda e perguntar se é você quem está instalando esse aplicativo, se você permite que faça alterações ao seu
dispositivo. Como sim, você é quem está instalando esse programa e o mesmo é confiável, responda que SIM
(imagem abaixo). Cuidado, pois a opção que vem assinalada é “não”.

PASSO 4 – Pronto. Toda a instalação foi concluída. Agora vamos configurar o seu acesso. Escreva o seu nome no
retângulo e clique no botão azul “Join Meeting” (ingressar no encontro), como na figura abaixo:

PASSO 5 – Agora você vai se ver, apenas para mostrar sua webcam funcionando e conferir se o seu cabelo está
arrumado. Clique no botão azul “Join with Video” (assim todos poderão lhe ver durante a reunião).

PASSO 6 – Último passo: Clique no botão azul “Join with computer audio”. E pronto. Seja bem vindo à sala do
evento!

Lembrando que quanto melhor for a sua internet, microfone e fone de ouvido, melhor será a sua experiência.
Se possuir algum fone com microfone, estilo recepcionista ou “gamer”, use-o!

B) SE VOCÊ JÁ TEM O ZOOM INSTALADO NO PC, PORQUE JÁ O USOU NO PASSADO
PASSO 1 - Clique no link da reunião. Não será mais preciso instalar nada, pois já estará instalado no seu PC.
PASSO 2 - A diferença agora é que quando o seu navegador abrir vai lhe perguntar se deseja abrir o programa
Zoom Meetings. Clique no botão branco, “Abrir Zoom Meetings” (circulado na imagem a seguir).

A

PASSO 3 - Clique no botão azul “Join with computer audio”. E pronto. Seja bem vindo à sala do evento!

C) SE VAI USAR PELO CELULAR (acesso com limitações)

Atente que o uso pelo celular é bem limitado, não só pelo tamanho da tela, mas pelas ferramentas que estarão
disponíveis para você. Para uma participação de forma mais plena, dê preferência pelo PC.

PASSO 1 - Clique no ícone da loja do seu celular (Play Store para celulares com sistema operacional Android ou
iTunes para os iphones):

PASSO 2 – Escreva Zoom Cloud Meetings. Cuidado que há vários aplicativos de nome “Zoom”. Procure
exatamente o que está na imagem a seguir. Clique em Instalar, e o seu celular vai fazer o download e a instalação.

PASSO 3 – Após a instalação, não abra o programa. Você vai entrar de outra forma. Vá até o link do convite que
você recebeu do moderador, e clique nele. Vai aparecer então a tela a seguir (clique, duas vezes, em abrir com o
Zoom):

PASSO 4 – Coloque o seu nome no retângulo.

PASSO 5 – Clique em Entendi e depois em Permitir, nas autorizações que surgirem (a permissão sobre o vídeo vai
aparecer quando você clicar no ícone de uma câmera “Iniciar Video”, ligando assim o seu vídeo):

Se você deslizar a tela para o lado, vai poder ver a tela cheia ou todos os participantes.
Lembre-se de usar um fone de ouvido com microfone. E que o celular é para ser usado somente se não
tiver como acessar um computador, que lhe permitirá uma experiência de qualidade superior.
Um excelente evento para todos!

