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Temos também uma playlist no YouTube com os passos deste tutorial! 
 

Com a crescente urgência de atividades online, como aulas e reuniões de trabalho,             
reunimos neste documento e nos vídeos linkados acima, algumas dicas e recomendações            
para facilitar o uso da plataforma Google Meet. São dicas essenciais especialmente para             
quem nunca tinha utilizado a plataforma antes, ou não estava adaptado ao “home office”.  

PARTICIPANDO DE UMA VÍDEO-CONFERÊNCIA 
 
1) Dê preferência para utilizar um notebook - use o celular apenas se for o único aparelho                 
disponível. Caso utilize o notebook, verifique se há bateria suficiente ou deixe o carregador              
por perto. Procure um cantinho na sua casa que seja mais privado caso não tenha um                
escritório, mas deve ser um local onde há um bom alcance da conexão de Internet (wi-fi).  
 
2) Ao entrar na sala do Google Meet, verifique o funcionamento de sua câmera e microfone                
na tela mostrada a seguir (nesse momento, você ainda não está na vídeo-conferência).             
Caso não seja o professor e/ou quem comanda a reunião, entre com o microfone              
desativado e só ative quando for falar, mantendo-o desativado na maior parte do tempo,              
para evitar microfonia. 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJrDt7I-i2byhV8kGWRgexPWcoV8fALKC
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Você pode nessa tela desativar câmera e microfone antes de entrar na chamada 

 
Ao clicar nos “três pontinhos” no canto inferior direito da sua imagem, você pode configurar 

áudio e vídeo. 
 
3) Uma vez participando da reunião, utilize o chat no canto direito da tela para se manifestar                 
ou pedir a palavra ao mediador/professor. É recomendado que apenas um microfone por             
vez esteja ativado e o mediador/organizador da vídeo-conferência pode mutar os outros            
participantes. 
 
4) O layout da tela pode ser alterado para ver apenas quem fala (destaque), ver várias                
pessoas ao mesmo tempo (blocos) ou ver uma tela compartilhada ao mesmo tempo em que               
vê alguns participantes da reunião, inclusive quem está compartilhando a tela (barra lateral). 
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Você pode alterar o layout clicando nos três pontinhos que aparecem durante a chamada no 

canto inferior direito 
 
5) Para quem está utilizando outra janela durante a reunião, como apresentação de slides              
ou um bloco de anotações, uma solução simples é dividir a tela do computador entre as                
duas janelas. 
 

 
 
6) Para compartilhar a tela (fazer uma apresentação), ao clicar na opção “apresentar agora”              
no canto inferior direito, você terá as opções de compartilhar toda sua tela do computador               
com os outros participantes da chamada, compartilhar apenas uma outra janela (como            
slides em outro programa fora do navegador, um Power Point por exemplo), ou ainda              
compartilhar apenas uma outra guia do Google Chrome. 
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GRAVANDO A VÍDEO-CONFERÊNCIA E COMO DISPONIBILIZAR NO 
YOUTUBE 
 
1) Ao iniciar uma sessão no Meet, a opção “gravar reunião” aparecerá: Clique em “Mais” e                
depois “Gravar reunião”. É importante ter o consentimento de todos os participantes para a              
gravação. Outro lembrete importante é que você precisa estar logado com seu e-mail             
institucional para criar o evento e fazer a gravação. 
 
2) Clique em “Mais” e depois “Interromper gravação” quando terminar. 
 
3) A gravação será processada e, uma vez terminada, será armazenada no Drive do              
organizador da reunião, em “pasta de gravações do Meet”. Se o organizador for substituído              
ou a reunião ocorrer fora do horário programado no Agenda, o link da reunião será enviado                
para o criador original do evento. 
 
4) Para disponibilizar a gravação de maneira rápida e segura, é possível subir o vídeo ao                
Youtube. Para isso você precisa estar logado em sua conta gmail no youtube! Após estar               
logado você encontrará no canto superior direito uma câmera com +, clique nela para              
acessar a opção de “Enviar vídeo”. 
 

 
 
 
5) Ao acessar a tela abaixo você pode selecionar o vídeo em seu computador e fazer o                 
upload. 
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6) Após realizar o upload você poderá configurar as informações sobre o vídeo (título,              
descrição, acesso) em três diferentes telas. Atenção: é importante sempre marcar a opção             
de o vídeo não ser para crianças, visto que o Youtube tem uma política bem específica do                 
que é considerado conteúdo infantil. Caso queira, nessa primeira tela você pode selecionar             
uma imagem que aparecerá como capa do seu vídeo quando acessado (miniatura). 
 

 
 
7) Por fim, você poderá definir a visibilidade do vídeo: público (qualquer um que acesse               
seu canal tem acesso); não listado (apenas aqueles que tiverem o link do vídeo podem               
acessá-lo); e privado (apenas o dono do canal pode ver o vídeo). Após definir e configurar                
a submissão do vídeo ao youtube o vídeo está pronto para ser compartilhado! 
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AGENDANDO UMA VÍDEO-CONFERÊNCIA 
 
1) Basta criar um evento a partir da agenda/calendário do Google.  
 

 
Para facilitar a criação do evento, clique em “mais opções” ao lado do botão “salvar” 

 
2) Adicione os convidados (através de seus e-mails de contato) no lado direito da tela. O 
envio dos e-mails não é obrigatório, você pode apenas gerar o link e compartilhá-lo com os 
outros participantes por outros meios. 
 

 
 
3) Clique em "Adicionar conferência" e um link será gerado. 
 
4) Clique em "Salvar" no lado direito superior e os convidados receberão a notificação via 
e-mail, onde já podem confirmar a presença ou não. O evento também ficará visível na 
agenda de todos os convidados. 
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QUESTÃO DE SAÚDE - O QUE ESPECIALISTAS DIZEM 
Algumas dicas e recomendações de boas práticas para o trabalho/estudo remoto 
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Para mais tutoriais do Google Meet, acesse o suporte. 
 
Se tiver dúvidas, sugestões e críticas, nosso e-mail é grupolantri.unesp@gmail.com  
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