
VIDEOCONFERÊNCIAS

Dicas de como participar
e/ou organizar encontros e
reuniões virtuais.

APLICATIVOS (APPS)
Como instalar e desinstalar

aplicavos no celular.

DICAS

APOIO TECNOLÓGICO
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#PraTodosVerem
Desenho de pessoas em uma
chamada de vídeo pelo computador.
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Para criar uma sala é muito simples!
Vamos tentar? No Google Meet, clique na
opção "Nova Reunião e escolha a opção
"Iniciar uma reunião instantânea".

Para fazer uma
videoconferência vamos
precisar acessar o site:
https://meet.google.com/

ÚNICO requisito para utilizar o
Google Meet é uma conta

Google (email Gmail).

DICAS
VIDEOCONFERÊNCIA 

ACESSAR O
GOOGLE MEET

#PraTodosVerem
Desenho de um notebook
mostrando o site Google Meet.

REQUISITOS

CRIAR UMA SALA

sicrediuniao.coop.br/pufv/

DICA#01



Estamos quase lá! Após clicar na opção "Iniciar uma reunião instantânea". Uma
tela inicial irá se abrir para confirmar nossas configurações. Para seguir para
reunião basta confirmar clicando em "Participar agora".

CRIAR UMA SALA

PRIMEIRO ACESSO

COMPARTILHAR

DICAS
VIDEOCONFERÊNCIA 

#PraTodosVerem
Desenho de uma computador
mostrando o site Google Meet.

sicrediuniao.coop.br/pufv/

DICA#01

No seu primeiro acesso é
necessário permitir que o

navegador utilize seu
microfone e câmera.

Nesse momento ninguém ainda pode te ver,
aproveite para dar aquele "tapa" no visual!

Nessa tela inicial já
conseguimos ver o link da

reunião. Com esse link seus
convidados conseguirão

acessar a sala.



Compartilhar os
detalhes da reunião
com convidados.

Ligar/desligar
microfone
(Ctrl+D).

Finalizar
chamada.

Ligar/desligar
câmera
(Ctrl+E).

Compartilhar
sua tela.

Ver todos os
participantes.

Configurações
adicionais da
chamada.

Desligar o
microfone de
um participante.

Bate papo
(chat).

DICAS
VIDEOCONFERÊNCIA 

#PraTodosVerem
Desenho da tela de configurações
do Google Meet.
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GOOGLE MEET
Vamos olhar agora para as principais funções do Google Meet.

*O Google Meet tem um limite de até 100 participantes.



Utilize fones de ouvido para participar
das reuniões. Fones de ouvido com
microfone melhoram significativamente
a qualidade do áudio. 

Podemos utilizar o Google
Meet pelo computador
e/ou pelo celular.
Lembrando que no celular
indicamos a instalação do
aplicativo.

Lembre-se! Para realizar uma boa
videoconferência procure uma boa

conexão com a internet e um ambiente
iluminado e silencioso (se possível)

para que todos possam te ouvir e ver
perfeitamente durante a chamada.

DICAS
VIDEOCONFERÊNCIA 

COMO PARTICIPAR?

#PraTodosVerem
Desenho de um computador, celular
e fones de ouvido. 

BOA CONEXÃO

USE FONES DE OUVIDO!
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DICA#01



Alguém pretende participar dessa reunião.

Fulano de Tal

Recusar Aceitar

Como você criou a reunião, agora
precisa aceitar os convidados. 

DICAS
VIDEOCONFERÊNCIA 

ACEITAR CONVIDADOS

#PraTodosVerem
Desenho de uma pessoas em uma
videochamada.
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DICA#01

Não aceite pessoas que você
não conhece na reunião.
Segurança é necessária

também no ambiente virtual.

SEGURANÇA

Não divulgue o link da reunião em
redes sociais. Compartilhe apenas

com os seus convidados.

CUIDADOS!



Escreva na barra de pesquisa o
nome do aplicativo que deseja
instalar e clique na lupa

Confira as informações sobre o
aplicativo e clique em "Instalar"

e aguarde o download. 

DICAS
APLICATIVOS  (APPs)

INSTALANDO APLICATIVOS

#PraTodosVerem
Desenhode um celular com
aplicativos.

Entre na "Loja de aplicativos",
também conhecida como
"Play Store", normalmente
representada por esse
símbolo

Após o download completo, 
 aplicativo aparecerá no seu

menu e estará pronto para ser
usado!

Download
transferir (baixar)

arquivos de um
servidor remoto

para um
equipamento

1
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DICA#02

2

3

WhatsApp 

4



CONEXÃO WI-FI

Não é aconselhável instalar aplicativos que não estejam na
"Play Store". Esses aplicativos podem conter vírus e acabar

prejudicando o funcionamento do seu celular.

DICAS
APLICATIVOS  (APPs)

#PraTodosVerem
Desenhos de  uma conexão Wi-Fi, uma lixeira
de aplicativos, um cérebro representando a
memória do celular e um sinal de alerta.

No momento de instalar/desinstalar seus aplicativos, se
possível, conecte-se à uma rede Wi-Fi. Assim, você não
gasta seus dados móveis (3G, 4G ou 5G).
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DICA#02

FIQUE ATENTO!

Desinstale os aplicativos que você não utiliza mais!  Eles
ocupam a memória do seu celular, podendo deixá-lo mais

lento. Veja como desinstalar um app no próximo card!

DESAPEGA!

CADÊ A MEMÓRIA?
A memória (armazenamento interno) mostra a quantidade
de espaço que ainda está livre. Para conferir, basta entrar
em "Configurações" e depois clicar em "Armazenamento".



DICAS
APLICATIVOS  (APPs)

DESINSTALANDO APLICATIVOS

#PraTodosVerem
Desenho de um celular com
aplicativos, o ícone da Play Store e o
ícone do menu da Play Store.

Entre na "Play Store" (mesmo lugar
que entra para instalar!)

1
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DICA#02

Clique nos três riscos que ficam ao
lado da barra de pesquisas e depois
em "Meus apps e jogos".

2

Clique sobre o nome do aplicativo
que deseja desinstalar. E então,
basta clicar em "Desinstalar" e
depois em "Ok".

3

Manter os apps atualizados, garante o
bom funcionamento deles. Isso

também pode ser feito por meio da
Play Store. Basta clicar em

 "Atualizar" nos apps que estiverem
sinalizados.

ATUALIZAÇÕES DE APPS
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