
EVENTOS HÍBRIDOS E ON-LINE

Eventos Híbridos - Tutorial



Acesso a Plataforma
Registrar uma conta no ZOOM
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Acesso a plataforma -
Registrar uma conta no ZOOM

Você recebeu o link para 
acessar a reunião no 
sábado (04/06)
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Zoom, clique no “Registre-se 

gratuitamente”. Se você já tiver 

uma conta no Zoom com o 

endereço de e-mail que recebeu 

o convite pule para a tela 16 .

Acesso a plataforma − 
Registrar uma conta no ZOOM
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Insira seu e-mail
(O endereço de e-mail 
deverá ser o que você 
recebeu o convite com o 
link para a reunião)

Acesso a plataforma
Registrar uma conta no ZOOM
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Será enviado um e-
mail de confirmação

Acesso a plataforma
Registrar uma conta no ZOOM



N
ot

eb
oo

k

No seu e-mail, clique 
em “Ativar Conta”

Acesso a plataforma
Registrar uma conta no ZOOM
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Selecione a 
opção “não”

Acesso a plataforma
Registrar uma conta no ZOOM
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Insira seu nome, sobrenome e  
crie uma senha.
Logo em seguida, confirme a 
senha.
Por fim, clique em “Continuar”

Acesso a plataforma
Registrar uma conta no ZOOM
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Acesso a plataforma

Clique em “Pular 
esse passo”
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Em seguida,  
feche a tela.

Acesso a plataforma
Registrar uma conta no ZOOM



Acesso a Plataforma
Download do ZOOM
(Se você tiver o app do Zoom instalado, pule para o slide 16 )
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Acesso a plataforma 
Download do ZOOM

Caso você ainda não
tenha o Zoom instalado
no seu computador, 
clique em “Baixe e 
execute o Zoom”.
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O Download será  
automático.

Acesso a plataforma 
Download do ZOOM
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Aguarde a instalação

Acesso a plataforma 
Download do ZOOM



Acesso a Plataforma
no dia da reunião (04/06)
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Acesso a plataforma no dia da Reunião

Faça o login no ZOOM com a 
conta criada ou faça o login 
com sua conta já existente.

Lembrando que a conta do Zom 
deverá ser com o e-mail que 
você recebeu o convite com 
link da reunião.

Clique no link que você
recebeu no e-mail para
acessar.



Inscrições para 
assuntos gerais 
e Inscrições 
para falar sobre 
a apresentação 
em andamento.
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Inscrições para assuntos gerais e
Inscrições para falar sobre a apresentação em 
andamento.

Clique em “Q&A”
*O chat será utilizado exclusivamente para  
realizar as inscrições.



Votação
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Votação

No momento da votação a
enquete aparecerá na
sua tela. Selecione a 
opção desejada e clique 
em “Submit”.



Orientações
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Orientações

Utilize preferencialmente o notebook.

Eventualmente pode ser necessário que você 
abra a  sua câmera e  microfone. Confira se 
ambos estão funcionando .

Prefira o c abo de internet conectado ao modem ao 
invés do Wi-Fi

Verifique seu enquadramento para que você 
sempre fique no centro da imagem
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Orientações

Se possível, usar um abajur com lâmpada amarela 
bem ac ima da câmera

Sentar-se de forma ereta e procurar não ficar se 
balançando

Sempre opte pelo fone com microfone
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Orientações

Use fundo em tom bege se possível. Evite fundos 
brancos ou escuros

Fique em ambientes sem sons externos
preferencialmente

Se preferir utilizar o celular, deixe-o deitado e apoiado 
para não ficar balançando
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Orientações

Para evitar travamentos, sua internet deve ter 
uma taxa de 40 Mbps de download e 4 Mbps de  
upload.

O teste de internet poderá ser feito pelo site
https://www.speedtest.net/pt

Em anexo segue um breve vídeo das  
melhores práticas para aumentar a 
qualidade do conteúdo

https://www.speedtest.net/pt


Muito Obrigado!

Vídeo tutorial!

https://player.vimeo.com/video/468168069

https://player.vimeo.com/video/468168069
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