Centro de aprendizagem do G Suite

Guia de início rápido do Google Meet
Faça videochamadas em qualquer lugar, aulas virtuais, entrevistas remotas e muito
mais.
1. Programar ou iniciar uma videochamada
No G
 mail:

No A
 genda:
1. Clique em Criar 
.
2. Adicione os detalhes do
evento e os convidados.
3. Clique em Adicionar
salas, o local ou
uma videoconferência.

1. Na barra lateral, clique
em Iniciar uma reunião.
2. Clique em Participar
agora se quiser começar
uma videochamada ou
em Participar com um
smartphone para ouvir
o áudio caso prefira fazer
uma reunião só com o áudio.

4. Clique em Salvar.

Veja outras formas de iniciar uma videochamada.

2. Join a video meeting
No G
 mail: na barra lateral,
clique em P
 articipar de
uma reunião e digite o
código
da
reunião.

No A
 genda: clique no
evento e em Participar
do Hangouts Meet.

No M
 eet: participe de uma
reunião programada ou
use o código da reunião.

Veja outras formas de participar de uma videochamada.
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Nos dispositivos móveis:
abra o app Meet no Android
ou no Apple® iOS®.

Centro de aprendizagem do G Suite

Guia de início rápido do Google Meet
Faça videochamadas em qualquer lugar, aulas virtuais, entrevistas remotas e muito
mais.
3. Personalizar as configurações de vídeo, interagir com os participantes ou compartilhar a tela
Ver participantes
Conversar com participantes

Fixar um participante
Remover um participante
Ver outras configurações,
como gravação, resolução de
vídeo e opções de layout de tela
Compartilhar
detalhes da
reunião com
os convidados

Ativar ou
Sair da
desativar
reunião
o microfone

Ativar ou
desativar
a câmera

Compartilhar a tela
ou fazer apresentações
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Veja mais informações
e recursos de
treinamento no C
 entro de
aprendizagem do G Suite

