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Toque no ícone de Início 
na barra de menu.

Toque no ícone de Início 
na barra de menu.

Toque no seu tópico agendado 
na lista de reuniões.

Toque em Nova reunião, 
na tela de Início, para iniciar 
uma reunião instantânea.

Toque em Iniciar para iniciar 
a reunião.

Iniciar uma reunião agendada

Iniciar uma reunião instantânea
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https://support.zoom.us/hc/pt-br/articles/201362003-Zoom-technical-support?#h_01FEHG53JDJKQ8ZGC72HEWQZMC
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Toque no ícone de Início 
na barra de menu.

Toque no ícone de Contatos 
na barra de menu.

Toque no ícone Entrar na 
tela de início.

Selecione um contato.

Insira a ID da reunião.

Toque em Entrar para 
iniciar a reunião.

Toque em Reunir-se para 
iniciar uma reunião.

Entrar em uma reunião

Chamar um contato
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Toque no ícone do Telefone 
na barra de menu.

Toque no Código do país para 
escolher um país. Insira um 
número de telefone.

Toque no ícone do Telefone 
para iniciar a chamada.

Fazer uma chamada telefônica
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https://support.zoom.us/hc/pt-br/articles/201362003-Zoom-technical-support?#h_01FEHG53JDJKQ8ZGC72HEWQZMC
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Procure pelo nome ou role para encontrar 
salas, contatos ou terminais H.323/SIP.  
Clique em Convidar.

Toque em Convidar por e-mail.  
Digite o endereço de e-mail do convidado.  
Toque para Enviar convite.

Convidar quando estiver em uma reunião

Convidar através dos contatos Convidar por e-mail

Toque no ícone da Bandeira para selecionar o 
país para o qual está ligando. Digite o número do 
telefone e toque no ícone do Telefone para ligar. 

Digite o endereço IP ou o número E.164 do 
dispositivo para o qual você está ligando. 
Toque em H.323 ou SIP. Toque em Chamar. 

Convidar por telefone Convidar pelo sistema de salas

Toque em Participantes no Controlador. Selecione como você deseja convidar por 
meio do botão à esquerda na parte inferior.
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https://support.zoom.us/hc/pt-br/articles/201362003-Zoom-technical-support?#h_01FEHG53JDJKQ8ZGC72HEWQZMC
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Toque no ícone de Início 
na barra de menu.

Siga as instruções no 
controlador.

Toque no ícone Compartilhar 
tela na tela de Início.

As instruções permanecerão 
no controlador, mesmo após o 
compartilhamento ser exibido 
no visor do Zoom Room.

Toque em Interromper 
compartilhamento quando 
terminar.

Compartilhar conteúdo
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https://support.zoom.us/hc/pt-br/articles/201362003-Zoom-technical-support?#h_01FEHG53JDJKQ8ZGC72HEWQZMC
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Iniciar/parar o 
vídeo da sala

Compartilhar conteúdo 
do seu laptop ou 
dispositivo móvel

Suas informações de 
entrada na reunião 
(ID da reunião, ID 
do participante e 
discagem)

Depois de tocar em Gerenciar participantes nos controles da reunião:

Toque no nome do participante para 
pedir que ele inicie ou interrompa 
o vídeo, fixe ou destaque o vídeo, 
permita que ele grave, torne-o o 
organizador ou remova-o da reunião 

Desative o som de todos os participantes, 
ative o som de todos os participantes ou 
toque em Mais para Bloquear a reunião ou 
escolha Desativar o som dos participantes 
na entrada

Controles de reunião

Gerenciar participantes como organizador

Bloqueiar a reunião, 
ativar a sala de 
espera e permitir 
que os participantes 
compartilhem a 
tela, conversem, 
renomeiem e ativem 
o próprio som

Visualizar as 
mensagens de  
bate-papo da reunião. 
Você pode inclusive 
habilitar as mensagens 
de bate-papo para o 
display da sala

Alterar o layout de 
exibição de vídeo

Visualização do  
alto-falante:  
exibe o alto-falante 
ativo

Exibição da galeria: 
mostra todos os 
participantes na grade 

Iniciar gravação na 
nuvem. (Quando a 
reunião terminar, um 
link com sua gravação 
será enviado ao seu 
e-mail.)

Encerrar ou 
sair da reunião

Visualizar e gerenciar 
os participantes da 
reunião

Controlar as configurações 
da câmera PTZ, predefinições 
ou alternar para a câmera 
secundária

Ativar/desativar o 
som do microfone 
da sala

https://support.zoom.us/hc/pt-br/articles/201362003-Zoom-technical-support?#h_01FEHG53JDJKQ8ZGC72HEWQZMC

