
  

 

OFICINA - ZOOM MEETINGS – 24 de junho de 2020.  

Profa. Evelin M O Muraguchi – Departamento de Clínica Médica – CCS 

 

O Zoom é um software de videoconferências e trabalho colaborativo em grupos de fácil acesso, 

versátil e de alto desempenho. Usando seu smartphone, computador ou tablet você pode fazer 

reuniões, dar e gravar aulas, interagindo com as pessoas por via remota.  

 

Passo a passo para utilizá-lo:  

a. Você pode entrar como um convidado, apenas clicando sobre seu convite e ativando o 

sistema de áudio e vídeo do seu aparelho. Quando você participar da sua primeira reunião 

o aplicativo fará download automático.   

b. Você pode receber pessoas como um anfitrião, neste caso, você precisa criar uma conta:  

i. O plano básico é grátis e suporta número ilimitado de reuniões (uma de cada vez), 

sem controle de tempo entre duas pessoas e de até 40 minutos com até 100 

pessoas. Não se preocupe, se sua reunião precisar de mais tempo, entre 

novamente na mesma reunião e peça a seus convidados que cliquem no mesmo 

convite enviado anteriormente.  

ii. Planos pagos iniciam em US$14,99/mês (aproximadamente R$80,00), pagos por 

mês ou por ano. Este plano prevê reuniões para até 100 pessoas por até 24 horas, 

geração de relatórios e espaço na nuvem para guardar suas gravações. Há 

também planos para escolas (a partir de US$150/mês para 20 professores). (veja 

mais detalhes no site da zoom.us) 

 

1. CRIAR UMA CONTA: (vou descrever aqui como fazer a partir do seu computador, no celular 

as questões são mais iterativas).  

• Acesse a página inicial (https://zoom.us/pt-pt/freesignup.html) 

• Clique no botão “Registre-se, é Grátis”; 

https://zoom.us/pt-pt/freesignup.html


• Cadastre seu e-mail, de preferência o profissional, preencha os dados solicitados 

e aguarde o email de confirmação;  

• Abra o e-mail de confirmação que o Zoom enviará em sua caixa de entrada e 

confirme a operação; 

• Finalize o cadastro com seus dados pessoais. 

• Escolha seu plano.  

 

2. CONFIGURANDO SUA CONTA:  

• Entre no site www.zoom.us 

• Faça o login com seu e-mail e senha cadastrados 

• Veja na imagem abaixo:  

 

 

A tela que aparece em 

seu celular.  

 

• Na página que se abre, vá para configurações, onde pode adequar as ferramentas 

para suas aulas. Farei algumas sugestões, mas você configura como desejar.   

 

http://www.zoom.us/


• Clique sobre o link Configurações:   

a. Em Agendar reunião, estabeleça se você deseja ou não começar com seu 

vídeo e dos participantes ligados e qual áudio vai utilizar. Sugiro ativar a Sala 

de Espera (assim só entra em sua reunião quem você autorizar. Mais 

informações sobre segurança você pode conseguir em 

https://www.techtudo.com.br/listas/2020/04/zoom-e-seguro-veja-dicas-

para-usar-o-programa-de-videoconferencia.ghtml) 

b. Em Reunião (básico): Minhas sugestões iniciais são: autorize o chat (bate-

papo), a  transferência de arquivo, coanfitrião, enquete, “sempre exibir barra 

de ferramentas de controle”, “mostrar janelas do zoom”, “compartilhamento 

de tela para todos os participantes”, “anotação” (isto permite que os 

participantes escrevam sobre as telas), “Quadro branco” e “permitir salvar o 

conteúdo do quadro branco”, “feedback não verbal” (cada participante pode 

clicar no item  palminhas ou dar sinal de positivo durante as reuniões). Se 

desejar ajuda durante a reunião, autorize coanfitriões (eles podem, por 

exemplo, autorizar a entrada de pessoas depois que você começou a aula 

e silenciar os participantes) e mesmo ajudar você a acompanhar as 

mensagens do chat . 

c.  Em reunião (avançado) libere as salas simultâneas, o “closed caption”, o 

plano de fundo virtual e a sala de espera.    

d. Notificação por email: notifica sobre disponibilidade das gravações e envia 

uma cópia para quem agendou a reunião.  

e. Outros:  selecione o idioma do convite.   

 

3. AGENDE SUA REUNIÃO:   

• Clique em reuniões →  agendar nova reunião:  

a.  Nomeie sua reunião, a data e horário de início, duração, assinale em áudio 

sempre telefone e computador (para que os estudantes possam acessar do 

seu celular), calendário e habilite a sala de espera se desejar. Clique em 

salvar. Depois, volte um pouco e copie o convite, que pode ser enviado para 

os participantes por email ou whatsapp, ou por outra via disponível. É 

possível também agendar reuniões recorrentes (semanais, mensais, por 

exemplo) usando o mesmo link.  

https://www.techtudo.com.br/listas/2020/04/zoom-e-seguro-veja-dicas-para-usar-o-programa-de-videoconferencia.ghtml
https://www.techtudo.com.br/listas/2020/04/zoom-e-seguro-veja-dicas-para-usar-o-programa-de-videoconferencia.ghtml


b. Lembre-se que o zoom só agenda uma reunião por vez por anfitrião. Você 

pode até sair de uma reunião (deixando outro como anfitrião) mas não pode 

abrir outra reunião enquanto aquela não acabar.  

c. Para iniciar a reunião, não entre pelo link enviado pois ele é para os 

participantes e você é o anfitrião. Entre pelo site ou pelo seu aplicativo. 

Clique em iniciar aula. Teste e libere seu áudio e vídeo. E, comece sua 

aula/reunião.   

 

4. INICIANDO SUA AULA:  

• Antes de começar sua primeira aula, reunião ou gravação, conheça seu melhor 

esta plataforma:  

a. Vamos começar pela barra de tarefas da tela inicial, que geralmente fica na 

base da sua tela e não é visível para seus convidados. Cada convidado tem 

a sua própria barra de tarefas. Veja na imagem abaixo:   

 

 

 

a. Som e vídeo          b. a i. Segurança, participantes, enquete, chat, 

compartilhamento, salas paralelas, gravação e outros 

j. Finalizar 

a reunião 

 

a. Som e Vídeo   

• O Zoom trabalha com vídeo e voz HD.  

• Clicando sobre o microfone e sobre a câmera, você os liga ou desliga.   

• Clicando sobre a pequena flecha ao lado do microfone, você entra na página de 

configurações. Ali você confirma e testa microfone e fones, e no final da coluna há 

o link “áudio settings”. Clicando nele você entrará em uma página onde pode 

também alterar as outras configurações de vídeo, compartilhamento, gravação etc.  

• Nesta página (figura abaixo), você poderá fazer várias modificações no aplicativo, 

para se adaptar ao seu uso.  



• No item “general”, sugerimos que você habilite “when closed, minimize window to 

the notification area instead of the task bar” e “ask me to confirm when I leave a 

meeting” e escolha a cor da sua pele.  

•  

... 

• Vídeo: aqui habilite o “melhore minha aparência” (não custa tentar). Sugiro “mostrar 

sempre o nome dos participantes” e “ilumine meu vídeo quando eu falo”, e se a 

reunião tiver mais de 50 pessoas, habilite o “display up to 49 participants per screen 

in Gallery View”.  

• Compartilhamento (Share Screen): “scale to fit shared content to Zoom Window” e 

“side by side mode” se mais que uma pessoa for compartilhar ao mesmo tempo. 

Vou detalhar mais sobre o compartilhamento a seguir.  

• Plano de fundo virtual (Virtual Background): Se desejar, escolha um fundo virtual 

entre os já existentes ou use o sinal + para incluir outros fundos, lembrando que as 

imagens precisam ser “jpeg” e você precisa estar bem iluminado senão sua imagem 

se confundirá com o fundo.  

• Recording ou gravando: você pode gravar áudios ou vídeos. Indique onde serão 

armazenados os arquivos salvos, na nuvem ou no seu computador. Você pode 

disponibilizar as gravações depois ( https://support.zoom.us/hc/pt-br/articles/201362473-

Grava%C3%A7%C3%A3o-local).  

• Statistics 

• Feedback: você pode mandar mensagem para o Zoom.  

• Teclas de atalho 

• Acessibilidade: você pode habilitar o tamanho das legendas (lembre-se que você 

precisa habilitar isto nas configurações iniciais e escrever ou pedir a alguém que 

https://support.zoom.us/hc/pt-br/articles/201362473-Grava%C3%A7%C3%A3o-local
https://support.zoom.us/hc/pt-br/articles/201362473-Grava%C3%A7%C3%A3o-local


digite as legendas – close caption) e eu sugiro deixar os controles sempre visíveis, 

porque facilita.  

b. Segurança: mostrará os itens que você habilitou anteriormente.  

c. Participantes: clicando sobre ele você poderá visualizar os participantes. Quando você é 

o anfitrião pode renomear, remover os participantes e ativar ou desativar seus microfones. 

Clicando sobre os participantes você pode transferir para ele o cargo de anfitrião ou 

nomeá-lo coanfitrião.  

 

 

 

Os demais participantes verão a lista de participantes, o controle de seu próprio áudio e 

câmera e uma pequena ferramenta de “levantar a mão”, que clicam quando querem falar 

algo (você anfitrião, logicamente não tem!!!).  

 

• Para visualizar os participantes na tela, você deve optar por: “gallery view” quando 

aparecem lado a lado, do mesmo tamanho, ou “speaker view”, quando aparece 

apenas a imagem de quem está falando. Esta escolha pode ser feita no ângulo 

superior direito nas telas do computador ou na base da tela do seu celular.  

 



 

 

  

d. Compartilhamento: Você e quem você autorizar poderão compartilhar a tela toda, 

apresentações, vídeos, páginas e enviar arquivos para um ou mais participantes.  

• Compartilhar na tela: Quando você clica sobre o “Compartilhar” ou “Screen 

Share”, ele abrirá automaticamente na opção “Basic”, que mostrará os programas 

abertos e aí é só clicar sobre o programa que você quer compartilhar. Portanto, 

abra o programa que vai compartilhar antes de entrar no zoom. Voce perde menos 

tempo. Se for vídeos não se esqueça de compartilhar também o som do 

computador, localizado no canto inferior esquerdo desta janela na tela.  

 

 

Quando se abre um compartilhamento, aparece uma aba em verde acima da tela, 

avisando: “você está vendo o compartilhamento de....”, e ao lado aparece o “parar 



compartilhamento” e o “opções”. Clicando sobre ele, aparece a possibilidade de 

clicar “side by side” e daí a tela compartilhada aparece ao lado das pessoas.   

 

• Ao abrir o “view options”, você também visualizará a palavra “Annotate”. 

Clicando sobre ele, aparecerão ferramentas para que você e as pessoas 

autorizadas escrevam, desenhem, carimbem ou coloquem flechas sobre as 

imagens compartilhadas. É um excelente meio de engajamento e feedback durante 

a aula (podem apontar onde está o erro, podem escrever palavras, responder 

perguntas simples).  

 

 

 

• No celular, basta passar o dedo sobre a tela e aparecerão os comandos:  

 



 

• Quando for compartilhar aula no Powerpoint, é interessante você configurar o 

powerpoint no modo “Apresentação de Slides → Configurar Apresentação de slides 

→ Tipo de apresentação: Apresentada por uma pessoa (janela)”, para que você 

possa acompanhar os chats e as pessoas que eventualmente estejam falando.   

   

 

• Compartilhar “Quadro Branco”: quando você compartilha o quadro branco (fica 

logo ao lado do Screen), você permite que as pessoas escrevam sobre o quadro e 

isto é compartilhado com os outros participantes e pode ser gravado. É um 

dispositivo muito interessante para ampliar a interação!!! Passando o mouse sobre 

a parte superior do quadro branco ou clicando sobre o “annotate”, aparecerão os 

controles para escrever a mão, digitar, colocar carimbos, pontuar, podendo ser 

gravados e compartilhados.  

 

  



• Compartilhar arquivo: Daí você precisa clicar sobre o item “Files” e procurar o 

arquivo que você deseja compartilhar. Clique sobre ele.  

 

e. Chat ou bate papo: as conversas poderão ser vistas ao lado da sua tela. Os chats podem 

ser entre todos os participantes ou entre pessoas.  

f. Reações: você e seus convidados podem acionar as “palmas” e o” positivo” a qualquer 

momento da reunião. Junto com o “levantar a mão”, podem te ajudar na condução da aula.  

 

g. Salas simultâneas: você pode dividir seus participantes em grupos para fazer reuniões 

entre si. Você define se a divisão será aleatória ou manual e quantos grupos deseja. 

Clique em abrir as salas que as pessoas serão enviadas diretamente para as salas 

simultâneas. Você pode a qualquer momento “visitar” as salas, bastando clicar sobre o 

“join”. Elas podem voltar quando desejar ou quando você clicar sobre “encerrar salas 

simultâneas”. Não se esqueça de deixar bem claro qual a tarefa que terão que fazer nas 

salas e o tempo disponível para a tarefa.  

h. Poll: esta é outro modo de interagir com seus participantes. Crie antecipadamente até 25 

perguntas, com uma ou mais respostas certas ou faça-as durante o encontro. Clique sobre 

a figura poll, selecione a pergunta e lance. O anfitrião pode ver as respostas 

antecipadamente ou compartilhar os resultados, que podem também ser gravados. As 

respostas podem ser ou não anônimas.  A partir das respostas, você pode tomar decisões 

estratégicas sobre sua aula/reunião.   

i. Mais: clicando o botão “mais” você acessa a possibilidade do Controle Remoto (você pode 

passar o controle a outro participante), em algum momento da reunião/aula desejar que 

ninguém mais entre, clique em “Trancar a reunião”. Há o botão para gravar e o botão de 

“closed caption” (permite que alguém digite uma legenda enquanto você fala), links para 

youtube.  

 

5. ANTES DE TERMINAR:  



• Termine a gravação (ela ficará arquivada no arquivo determinado por você, assim 

como os chats ou imagens salvas).  

• Solicite feedback da aula por meio de enquete ou nuvem de palavras no quadro 

branco.  

• Clique no botão END no canto inferior direito para terminar uma reunião ou para 

sair dela.  
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https://www.unicesumar.edu.br/inspira/wp-content/uploads/sites/206/2020/04/TRANSMISS--O-DE-AULAS-NO-ZOOM.pdf
https://www.unicesumar.edu.br/inspira/wp-content/uploads/sites/206/2020/04/TRANSMISS--O-DE-AULAS-NO-ZOOM.pdf
http://www.latamsul.com.br/pdf/manual_latamsul.pdf

