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Acesso via 
NOTEBOOK 

Se você já fez o download do aplicativo Zoom no seu computador, basta 

clicar no ícone instalado em sua área de trabalho, que tem essa cara:   

Se você não tem o Zoom instalado em seu computador, siga o 

tutorial a seguir! 

Insira seus dados de acesso e clique em “Join”.  

Os números de ID e senha da reunião serão criados e enviados pelo Instituto Langage 

na ocasião. 

 



Acesso via 
SITE 

zoom.us 

Para quem deseja acessar reuniões sem cadastrar-se no Zoom 



Como ingressar em uma reunião sem cadastrar-se no Zoom? 

1. Acesse o site zoom.us 

 

Você encontrará uma página como essa: 
 

zoom.us


2. Clique em “entrar em uma reunião”, na parte superior da tela: 

O site irá solicitar o número de ID da reunião: 

Para cada reunião, um novo ID será gerado... Fique tranquila(o), é o 

Instituto Langage quem irá gerar e enviar o número a você!  



3. Clique em “abrir Zoom Meetings”: 

Nesta etapa, pode ser que o site sugira o download do aplicativo.  

Pode baixar sem medo! 



4. Insira a senha: 

Essa também será enviada a você pelo Instituto Langage... 

  

Você está prestes a entrar na sala de reunião  



5. Não se esqueça de habilitar o seu áudio! Clique no botão azul 

“Join with Computer Audio”...  

 



Voilà! Você já está na sala de reunião! 

Quanto mais pessoas conectadas, mais retângulos aparecerão em sua 

tela... 



DICA INDISPENSÁVEL: 

Passe o cursor pela tela (ou toque, se seu dispositivo for touch) 

e confira o microfone e a câmera no canto inferior esquerdo: 

Aqui você controla a abertura e fechamento do seu microfone e 

câmera. A clicar em cada um, você pode deixá-los: 

ABERTOS FECHADOS 

ATENÇÃO:  

 Mantenha o microfone sempre FECHADO durante as 

conferência 

 Lembre-se de que a câmera abre e fecha SOMENTE com 

esse comando. Minimizar a tela do zoom não altera o status 

da câmera. 



Acesso via 
SITE 

Zoom.us 
Para quem deseja registrar-se no Zoom e acessar reuniões com 

seu cadastro 



Como realizar o registro no Zoom? 
1. Acesse o site zoom.us 

 

Você encontrará uma página como essa: 
 

zoom.us


2. Clique em “Registre-se, é grátis” no canto superior direito da tela: 

3. Insira o seu e-mail no local indicado, ou acesse com sua conta 

google, ou facebook: 



3. Acesse o seu e-mail e lá terá uma mensagem do Zoom como esta.  

 

Clique em “Ativar Conta” 



4. Preencha seus dados... 

5. Marque “não sou um robô” e pode “pular este passo”: 



Conta criada! 

Note que no canto superior direito, há novamente a opção de 

“Entrar em uma reunião”. Agora é só clicar e seguir o primeiro 

passo a passo deste tutorial... 



Acesso via 
Smartfone 

Se você já fez o download do aplicativo Zoom no seu smartfone, basta 

clicar no ícone instalado em sua tela que tem essa cara:   

Se você não tem o Zoom instalado em seu smartfone, siga o tutorial 

a seguir! 

Insira seus dados de acesso e clique em “Join”.  

Os números de ID e senha da reunião serão criados e enviados pelo Instituto Langage 

na ocasião. 

 



1. Acesse a Play Store para Android ou a App Store para Iphone. 

2. Pesquise pelo aplicativo Zoom Cloud Meetings e faça o 

download 

3. Após o download, o ícone do Zoom                aparecerá em sua tela  

4. Agora é só clicar no ícone, inserir seus dados de acesso, clicar 

em “Join” e inserir os números de ID e Senha que serão criados e 

enviados a você pelo Instituto Langage. 



DICA INDISPENSÁVEL: 

Toque a tela de seu dispositivo e confira o microfone e a câmera 

Aqui você controla a abertura e fechamento do seu microfone e 

câmera. A clicar em cada um, você pode deixá-los: 

ABERTOS FECHADOS 

ATENÇÃO:  

 Mantenha o microfone sempre FECHADO durante as 

conferência 

 Lembre-se de que a câmera abre e fecha SOMENTE com 

esse comando. Minimizar a tela do zoom não altera o status 

da câmera. 



Dicas para 
uma boa 
conexão 

   



SEU NOME 

 

 

Ao ingressar em uma reunião, escreva seu 

nome corretamente, para que possamos 

registrar sua presença 
O aplicativo irá solicitá-lo ao ingressar na reunião para quem não é 

cadastrado no sistema Zoom. Para os cadastrados, o nome aparecerá 

automaticamente conforme registrado em seu cadastro. 



ÁUDIO 

Tocando a tela de seu dispositivo touch, ou arrastando o 
cursor, você encontrará a figura abaixo, referente ao 

microfone e à câmera. 

 

 

MANTENHA SEMPRE O SEU MICROFONE 
FECHADO!  

Basta clicar na figura e conferir se está com a barra vermelha 

 

 

 

Caso fique aberto, interferências indesejadas podem ocorrer no áudio 
da conferência. 

 

 



IMAGEM 

A mesma função para o microfone (p. 26), existe para a sua 
câmera. Se estiver como a imagem abaixo, poderemos ver você 

 
 

Para os conferencistas é mais agradável poder olhar para os rostos de quem os 
assiste. 

 

Porém, ATENÇÃO!  
Caso necessite fechar sua imagem, lembre-se de clicar em cima do 

desenho da câmera, indicando que está fechada   

  

Lembre-se que minimizar a tela não interrompe a câmera. Sua 
imagem irá desaparecer SOMENTE se você mantiver a figura com a 

barra vermelha, ou saindo da reunião. 



SAINDO DA REUNIÃO 

Caso deseje sair de uma reunião antes do término, procure em sua 

tela alguma das opções abaixo (há uma variação de acordo com a 

versão do zoom) e clique para deixar a reunião. 

“sair”  

“sair da reunião” 

“abandonar a reunião” 

“leave meeting” 

 

Apenas fechar a tela, ou minimizá-la, ainda manterá sua presença 

na reunião (com a câmera ligada, se for o caso). Por isso é 

importante clicar na opção descrita acima.  



CHAT 

 

Sim, podemos escrever também no Zoom!  

O Chat pode ser encontrado arrastando o cursor, 

ou tocando a tela de seu dispositivo  

Touch. 

 

Utilize o chat quando estritamente necessário. 

Lembre-se de que haverá muitos outros 

participantes na reunião além de você. 



VISUALIZAÇÃO 

Experimente o modo mais confortável para você 

assistir à conferência. 

 
Notebook: use o cursor para clicar em “speaker view” ou “galery 

view”, além de selecionar o modo tela cheia ou não. Escolha como 

prefere! 

 
Smartfone: arraste sua tela para a esquerda e escolha qual o modo 

de visualização. 

 



BOM 
EVENTO! 

www.Institutolangage.com.br 

 

(31) 995909242 (whatsapp) 

 

institutolangage@institutolangage.com.br 
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