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ZOOM MEETING
GUIA PRÁTICO DE UTILIZAÇÃO



Introdução
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O Zoom Cloud Meetings é um aplicativo 
para videoconferências que ficou em alta 
em tempos de quarentena e, apesar do 
nome semelhante, não é relacionado ao 
site de comparador de preços Zoom. O app 
da startup americana Zoom Vídeo 
Communications virou febre especialmente 
por permitir um grande número de pessoas 
acesse simultaneamente uma mesma 
chamada de vídeo.
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Passo 1. Baixe e instale o aplicativo 
“ZOOM Cloud Meetings” em seu celular ou 
acesse o site https://zoom.us/join para 
participar de uma reunião. 

Ingressar em uma reunião

https://zoom.us/join
https://apps.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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Ingressar em uma reunião

Passo 2. Acesse o ZOOM pelo computador 
ou pelo seu celular para abri-lo. 
Logo de início, você já pode entrar em uma 
reunião, sem precisar de nenhum registro.

O acesso a sala de reunião poderá ser feito 
tanto pelo id e senha quanto pelo link que 
será enviado por e-mail após a 
confirmação da sua participação no evento.
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Passo 3. Para entrar em uma reunião, é 
necessário que você coloque o ID 
(fornecido pelo anfitrião dela), o seu nome 
e escolha se quer entrar com áudio e vídeo 
ligado ou desligado. Algumas reuniões 
podem precisar de senha, essas que 
também são definidas pelo anfitrião.

Ingressar em uma reunião
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Ingressar em uma reunião
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Agora, você já está conectado a reunião e 
pode executar várias ações. A tela inicial 
mostrará a imagem de todos que estão na 
reunião e, caso estejam com o vídeo 
desligado, mostrará as fotos de suas 
contas. Veja no próximo slide, uma foto de 
como é a interface inicial, além da 
descrição de cada função.

Ingressar em uma reunião
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Ingressar em uma reunião
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Logo abaixo você tem algumas opções disponíveis, sendo elas:

1. Colocar a reunião no mudo;
2. Alternar entre as câmeras do celular (esse ícone só aparece se sua 
câmera estiver ativada);
3. Sair da reunião;
4. Ativar ou desativar seu microfone;
5. Ativar ou desativar sua câmera;
6. Compartilhar diversos tipos de arquivos com os participantes da reunião, 
incluindo fotos, documentos, arquivos do Dropbox, do Google Drive, do One
Drive entre outros;
7. Ver quem são os participantes e até iniciar um bate-papo particular com 
qualquer um deles;
8. Ativar preferências como, por exemplo, desconectar o seu áudio, ocultar 
participantes com o vídeo desligado, mostrar nome de quem entra na 
reunião, “levantar a mão”, simbolizando que você deseja falar, e até 
mesmo enviar alguns emojis.

Ingressar em uma reunião





Configurações de áudio

Para ativar e/ou desativar a função de 
Mudo, basta clicar no botão “Desative 
Som”.

Ao lado dessa opção, existe um botão no 
formato de uma seta para cima.
Essa seta mostra configurações adicionais. 
Por exemplo:
selecionar qual microfone utilizar;
selecionar entre o alto falante do 
computador ou fone de ouvido;
testar se as configurações de áudio 
estabelecidas realmente estão 
funcionando;



Configurações de vídeo

Para ativar e/ou desativar a função de Vídeo, que mostra a sua 

imagem ao vivo, basta clicar no botão “Interromper vídeo”.

Assim como na configuração de áudio, ao lado do 
botão Interromper Vídeo, existe um botão no 
formato de uma seta para cima. Lá você 
encontrará configurações adicionais de vídeo. Por 
exemplo: selecionar qual câmera utilizar;
testar se as configurações de vídeo estabelecidas 
realmente estão funcionando;



Compartilhamento de tela

A ferramenta de compartilhamento de tela é extremamente útil 
quando você deseja dividir com o grupo uma apresentação de 
slides, uma planilha, ou outros documentos. 
Através dela, sua equipe poderá conferir ao vivo o que está 
acontecendo em seu navegador principal ou no desktop. Sendo 
prático para atividades como tutoriais, aulas e reuniões de follow 
up. 
Para compartilhar a tela com outros membros da reunião, basta 
clicar em “compartilhar tela”, presente na barra inferior.



Conversando (chat)

Na barra principal você encontrará a opção “bate-papo”. 
Escolhendo essa opção você poderá conversar usando texto. O 
conteúdo digitado fica visível para todos os participantes.



Boas práticas ao participar de uma 
videochamada:

Com algumas simples ações podemos melhorar a comunicação 
através do Zoom ou outras ferramentas de vídeo chamada.  

• Deixe seu microfone no mudo quando não estiver falando. Dessa 
forma, a quantidade de ruído é reduzida e a conversa fica muito 
mais clara.

• Lembre-se de desativar a função mudo antes de começar a falar.
• Esteja preparado para começar a reunião no horário agendado. 

Faça todas as configurações necessárias antes, pois, dessa 
forma, evitamos atrasos.

• Caso o vídeo fique congelado, desative-o e ative-o logo em 
seguida.

• Respeite a fala dos outros participantes e tente sempre deixar 
apenas uma pessoa falar por vez.



Central de Downloads

https://zoom.us/download#client_4meeting

https://zoom.us/download#client_4meeting


Central de ajuda

➢ https://zoom.us/
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Fonte

https://zoom.us/


➢ (32)3690-5900

➢ suporte@juizdefora-oabmg.org.br

Dúvidas

mailto:suporte@juizdefora-oabmg.org.br

