
Tutorial para Plenárias virtuais da Adufes 

O link para a sala é sempre o mesmo e não é preciso uso de senha para ingressar. Quem 

estiver utilizando notebook ou computador de mesa não precisa instalar nada, basta 

clicar no link ou copiar em seu navegador. Para usar pelo celular, é preciso baixar o 

aplicativo.  

Link da sala: https://meet.jit.si/DiretoriaAdufes 

 

Atenção! Para garantir acessibilidade, no caso de necessidade de intérprete de LIBRAS, 

pedimos que nos comunique com 48 horas de antecedência, pelo e-mail: 

secretariaadufes@gmail.com, informando qual a reunião que vai participar. 

 

Orientações para participar da sala de reuniões virtuais 

Mantenha seu microfone fechado. Isso facilita a comunicação entre os participantes. Se 

as conexões não estiverem boas, também é importante manter a câmera fechada, pois 

isso melhora a qualidade da transmissão. 

 

Passo 1: CADASTRE-SE 

Ao entrar na sala, coloque seu nome, para que possamos identificá-lo. Ao lado direito 

da tela, na parte inferior, você vê 3 pontos na vertical. Ao clicar nesses pontos, 

aparecerão diversas opções.  

 

 

Vá até a primeira opção da lista e selecione para digitar seu nome. Depois, clique em 

“ok” 
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PASSO 2: MICROFONE E CÂMERA 

Para ligar/desligar seu som, clique no microfone, do lado esquerdo do centro da tela. 

Quando esse ícone fica branco, seu microfone está ativado e quando fica cinza, com uma 

barra diagonal no meio, está desligado. O mesmo vale para sua câmera. Para 

ligar/desligar, clique na câmera, do lado direito do centro da tela. Quando esse ícone 

fica branco, sua câmera está ativada e quando fica cinza, com uma barra diagonal no 

meio, está desligada. 

 

 

PASSO 3: USANDO O CHAT 



Na parte inferior, do lado esquerdo, há 3 ícones. O primeiro, serve para você 

compartilhar algum conteúdo da sua tela para os demais participantes da reunião. O 

segundo (mão), é para você “levantar a mão” durante a reunião, chamando atenção dos 

participantes. Nós não usamos esse recurso para inscrições de fala. Se você quer se 

inscrever para falar e ler o que os outros estão escrevendo, abra o chat clicando no 

terceiro ícone, no formato de um balão de conversa.  

 

 

Quando você clica sobre o balão, o chat se abre e você pode escrever ali sua mensagem. 

 


