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Tutorial do Docente  



Telas de Login 
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Teremos um conjunto de Logins e Senhas, que serão disponibilizados pela 

secretaria, com sincronia de horários e disciplinas, para não haver coincidência de 

uso.  



Tela Principal 
Menus bem intuitivos, mas com destaque para chamar atenção 
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“Iniciar ou participar” 

Nesse caso a ser demonstrado, a 

configuração é para Iniciar uma reunião 

(docente). 
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Tela de Configuração do Nome da Reunião 
Tela exibida em seguida ao acionar a tela anterior (slide anterior) 

Alguns caracteres não 

são aceitos, como: /  ,  

ç entre outros 

Informe o nome da 

Aula/Reunião 



Alguns problemas 

de habilitação de 

câmera e áudio 

podem ser vistos 

nos slides finais 
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Tela de Exibição da Aula/Reunião 
Tela exibida em seguida ao acionar a tela anterior (slide anterior) 

ATENÇÃO: Não esquecer 

de permitir a visualização 

e o uso de câmera e 

áudio (microfone e caixas 

som ou fone) 

2) Ao clicar em “Participar 

Agora”, inicia-se em 

próxima tela a 

Aula/Reunião 



Inclusão de Participantes  
Tela exibida em seguida ao acionar a tela anterior (slide anterior) 
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Adicionar participantes à 

reunião 
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Basta clicar em 

cada um dos 

membros que 

irão participar da 

Aula/reunião ou 

informar o email. 

Só serão exibidos na lista os membros previamente cadastrados no contato da conta 

de email Google (Gmail) da conta GSuite.  

A lista dos 

participantes 

aparecerá acima 

Enviar convite 

Inclusão de Participantes  
Tela exibida em seguida ao acionar a tela anterior (slide anterior) 



Mensagem Recebida pelo Convidado e Tela de Iniciação do Convidado 
Tela exibida em seguida ao acionar a tela anterior (slide anterior) 
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O membro 

convidado para a 

reunião receberá 

um email e bastará 

clicar sobre o 

“Participar da 

Reunião” 

A tela da reunião 

será exibida ao 

particpante.  

 

Em destaque a 

conta do 

convidado. 

Mensagem que será recebida no email do convidado 

Tela de iniciação da Aula/Reunião  

para o Convidado 



Gravar a Aula/Reunião 
Menus bem intuitivos, mas com destaque para chamar atenção. Conjunto de telas. 
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Clicar nos 

três pontos. 

Atenção: a gravação das reuniões só pode ser realizada através do computador  e o recurso só pode ser 

liberado pelo administrador da conta do GSuite. 

Menu para 

Gravar a 

Aula/Reunião 

Aguarde a 

sinalização de 

“Gravando” 

1) 2) 3) 



Acessar uma Aula/Reunião gravada 
Menus bem intuitivos, mas com destaque para chamar atenção 
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Fonte: https://canaltech.com.br/software/google-meet-como-gravar-reuniao-google-drive/ 



11 

Fonte: https://canaltech.com.br/software/google-meet-como-gravar-reuniao-google-drive/ 

Acessar uma Aula/Reunião gravada 
Menus bem intuitivos, mas com destaque para chamar atenção 
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SOLUÇÃO PARA PROBLEMA DE EXIBIÇÃO DE CÂMERA E ÁUDIO 
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Problema encontrado, caso não habilite (permita) a câmera e áudio  
Solução no próximo slide 

Problema que ocorre 

quando não se permite 

câmera e áudio do Slide 5 



Tela Principal 
Menus bem intuitivos, mas com destaque para chamar atenção 

14 

2) Abrir essa caixa 

(lista) pois há nela a 

opção de Permitir a 

câmera e microfone.  
1) Clicar no ícone da 

câmera ou microfone 

acima (browser 

Mozilla Firefox, em 

outros browsers deve 

haver a mesma opção) 
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Iniciar e parar uma gravação 

Importante: a gravação só está disponível na versão para computador do Meet. Os usuários de apps para dispositivos móveis recebem uma 

notificação quando a gravação é iniciada ou interrompida, mas não podem controlá-la. 

Não é possível gravar quando você participa da reunião apenas para apresentar, por exemplo, usando um laptop em uma sala de videoconferência. 

Participe da videochamada primeiro, inicie a apresentação e depois grave. 

Abra o Meet Iniciar ou Participar da reunião. 

Clique em Mais Gravar reunião.  

Se você tiver problemas, veja Não consigo encontrar o botão de gravação. 

Aguarde o início da gravação.  

Os outros participantes recebem uma notificação quando a gravação é iniciada ou interrompida. 

Quando terminar, clique em Mais Interromper gravação.  

A gravação também é interrompida quando todos saem da reunião. 

Clique em Interromper gravação novamente para confirmar. 

Aguarde o arquivo da gravação ser gerado e salvo no Meu Drive > pasta de gravações do Meet do organizador da videochamada.  

Um e-mail com o link da gravação é enviado para o organizador da reunião e para a pessoa que iniciou a gravação. 

 

Assistir, compartilhar, fazer o download ou salvar uma gravação 

No Google Drive 

As gravações são salvas no Meu Drive > pasta de gravações do Meet do organizador da reunião. 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. 

Para compartilhar uma gravação: 

Selecione o arquivo Compartilhar .  

Ou clique em Link cole o link em um e-mail ou mensagem de chat. 

Para melhores resultados, faça o download da gravação e reproduza-a no computador: 

Selecione o arquivo e clique em Mais Fazer download .  

Para reproduzir o arquivo, clique duas vezes nele.  

No Drive, clique duas vezes na gravação para reproduzi-la. A mensagem "Em processamento" aparece até que o arquivo esteja pronto para 

visualização on-line. 

Para adicionar uma gravação ao Meu Drive, selecione o arquivo e clique em Adicionar a "Meu Drive“.  

Mais sobre gravação 
Fonte: https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=pt-BR 

https://meet.google.com/
https://support.google.com/a/users/answer/9302870
https://support.google.com/a/users/answer/7380413
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://drive.google.com/drive/my-drive
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Material Complementar para Consulta 
Vídeos sugeridos pelo Prof. Saulo Barbará (PPGE, UFRRJ) 

 Como usar (funciona) o Google Meet [Dicas EXTRAS] - TUTORIAL 2020 COMPLETO: 

https://www.youtube.com/watch?v=WZak2y9w6_o 

 

 Como usar as 8 principais extensões do Google Meet (Grid View, Meet Attendance, 

Cronômetro, etc.) 

https://www.youtube.com/watch?v=MvieiBDFu6M 
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