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Primeiros Passos

1. Acesse sua conta de e-mail da 

UNIFASE (@unifase-rj.edu.br).

2. Clique em Google Apps (pontinhos 

ao lado direito superior da tela).

3. Clique no aplicativo Meet.



Para realizar uma reunião

Clique aqui



Para realizar uma nova reunião

Ao clicar em Nova reunião 

você terá acesso a três 

opções de agendamento.



Para criar uma reunião para depois

Clique em Criar uma reunião para depois

Um link de compartilhamento gerado aparecerá dessa forma:

Clique em           para copiar o link e compartilhar com outras 

pessoas.

Atenção! Salve este link para entrar na sala posteriormente.



Para iniciar uma reunião instantânea

Clique em Iniciar uma reunião instantânea

Você imediatamente estará na sala de reuniões.

Neste momento você poderá adicionar outras pessoas 

ou compartilhar o link da reunião.

Veja a seguir!



Para iniciar uma reunião instantânea

Ao clicar em                               

digite o nome ou endereço de e-

mail de cada convidado para a 

reunião ou escolha na lista que 

aparecerá na tela.
Contato 1
contato1@gmail.com

Contato 2
contato2@gmail.com

Contato 1
contato1@gmail.com

Contato 1 Após escolher todos os convidados, 

clique em  



Para programar no Google Agenda

Preencha dos dados da reunião.

Título da reunião

Data e horário da reunião

E-mail dos 
convidados

ATENÇÃO!

Clique em Salvar ao terminar 

de preencher os dados.



Acesso às reuniões programadas no Google Agenda

As reuniões agendadas ficam disponibilizadas à 

direita na página inicial. Para entrar, clique no 

título da reunião.

ATENÇÃO!

Você também pode 

acessar pelo link gerado 

diretamente na agenda



Recursos da sala de reunião

Ativar ou desativar o microfone

Ativar ou desativar a câmera

Compartilhar uma tela ou janela

Sair da reunião

Alterar configurações

Ver, remover e fixar 

participantes e convidar pessoas

Ver e enviar mensagens

Usar mais recursos da reunião
Levantar ou abaixar a mão



Modificar ou desfocar o plano de fundo

Clique nos três pontinhos (alterar configurações) e, em seguida, em Aplicar efeitos visuais.

Escolher um dos 

planos de fundo 

disponíveis.

Desfocar um 
pouco

Desfocar 

totalmente o 
fundo

Fazer upload de uma imagem do 
seu computador 



Compartilhar conteúdo

Clique em 
Apresentação da tela inteira - compartilha tudo que está 
sendo exibido no seu computador.

Selecione a tela que será compartilhada e confirme em 
“Compartilhar”.



Compartilhar conteúdo

Clique em 
Apresentação de uma janela - compartilha a janela 
selecionada.

Selecione a janela que será compartilhada e confirme em 
“Compartilhar”.



Compartilhar conteúdo

Clique em 
Apresentação de uma guia - compartilha uma aba do 

navegador na qual está sendo realizada a videochamada.

Selecione a aba do navegador que será compartilhada e 
confirme em “Compartilhar”.



Interromper o compartilhamento de conteúdo

Para parar o compartilhamento, clique em 



Lousa interativa 

Clique nos três pontinhos        (alterar configurações), na parte inferior da tela e, em seguida, no menu, 

em Lousa interativa. Clique em Abrir uma nova lousa interativa.



Lousa interativa 

Também pode ser acessada pelo botão Atividades          no canto inferior da tela à direita.



Lousa interativa - Recursos 

Fechar

Para utilizar os recursos, basta 

clicar em cada ícone descrito ao 

lado.



Lousa interativa – Apresentar na reunião 

Ao clicar em Apresentar esta guia na 

reunião você poderá compartilhar o 

conteúdo em Esta Guia, em Outra 

Guia, na Janela ou como Tela Inteira. 

Feita a escolha, clique no botão 

Compartilhar.

ATENÇÃO!

Marque a opção 

Compartilhar áudio da guia 



Lousa interativa - Compartilhar

Você pode compartilhar sua Lousa interativa com pessoas e grupos. 

Clique no botão Compartilhar e adicione o e-mail de seus grupos ou copie o link.



Alterar layout

Clique nos três pontinhos (alterar configurações) e, em seguida, em Alterar layout

Você terá quatro opções de layout.

Máx. 49 blocos



Ativar legendas 

Clique nos três pontinhos        (alterar configurações) e, em seguida, em Ativar legendas.



Configurações da legenda

Ao ativar a legenda o idioma pode ser configurado clicando na engrenagem.  



Ouvir a reunião por telefone

Clique nos três pontinhos        (alterar configurações) e, em seguida, em Ouvir a reunião por telefone.

Digite um número de telefone no local indicado.



Fixar imagem na tela principal

Ao fixar um participante, você o visualizará na sua tela durante toda reunião.

Passe o cursor na imagem em miniatura do participante que você deseja fixar e clique em Fixar (ícone de 

alfinete). Para desafixar passe o cursor novamente e clique mais uma vez no ícone fixar. 

ATENÇÃO!

Ao fixar um participante você 

não visualiza os demais.



Detalhes da reunião

Para acessar o link da reunião acesse o botão Detalhes da reunião        no canto inferior à direita       

e copie as informações sobre como participar.



Configurações

Clique nos três pontinhos         (alterar configurações) e, em seguida, em Configurações.

Ao clicar em Configurações 

você poderá configurar seu 

Áudio, Vídeo, Legendas e 

Controles da reunião.



Controles do organizador

Use Controles do organizador para controlar sua reunião e dar algumas permissões aos participantes. 

Além de dar acesso à reunião, 

você poderá permitir que os 

participantes compartilhem sua 

tela, enviem mensagens pelo chat 

e  ativem o microfone e o vídeo.



Dúvidas ou Sugestões?

Entre em contato com a CEAD

ead@unifase-rj.edu.br




