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COMO ACESSAR REUNIÕES

Com o aplicativo Virtual Office Desktop
Para acessar reuniões, abra a guia Reuniões  do aplicativo. 
Para acessar reuniões, você pode ir para:

• Entrar na reunião: acesse uma reunião para a qual foi 
convidado inserindo a ID da reunião.

• Fazer reunião: crie uma nova reunião e inicie-a 
imediatamente ou programe-a para mais tarde.

• Reuniões que criei: se seu calendário não for sincronizado, 
gerencie e entre em reuniões criadas por você.

OU

Minhas reuniões: sincronize com o Google Agenda para 
revisar e acessar todas as suas reuniões programadas no 
Google.

Com o aplicativo Virtual Office Mobile
Para acessar reuniões, entre no aplicativo móvel, abra a guia 
Reuniões  e crie, entre ou gerencie reuniões no aparelho 
móvel. 

Nota:  os procedimentos no restante deste guia se referem 
à experiência em reuniões no aplicativo Virtual Office 
Desktop.

COMO INICIAR UMA REUNIÃO AGORA

Na guia Fazer reunião
1. Acesse  > Fazer reunião e insira o nome da nova 

reunião.

2. Clique em Reunir agora para iniciar uma reunião 
imediatamente. Na reunião criada, você pode ativar o áudio 
e convidar participantes.

Via chat
1. Durante um chat com um contato da empresa, clique no 

ícone Mais , ao lado do nome do contato, para abrir um 
menu suspenso.

2. No menu suspenso, selecione Reunir agora para iniciar a 
reunião imediatamente. Na reunião criada, você pode ativar 
o áudio e convidar mais participantes.

 
 

COMO PROGRAMAR UMA REUNIÃO

Como sincronizar com o Google Agenda
Em Minhas reuniões, na guia Reuniões , escolha se deseja 
sincronizar com o Google Agenda entrando com seu nome de 
usuário do Google ou apenas visualizar as reuniões das quais você 
é o anfitrião.

Como criar reuniões
1. Acesse Fazer reunião, na guia Reuniões , e insira o 

nome da nova reunião.

2. Clique em Criar reunião para começar a personalizar a 
reunião.

Caso seu calendário não esteja sincronizado, abra e copie os 
detalhes da reunião em  > Reuniões que criei. Cole os 
detalhes em um novo evento no calendário externo desejado e 
programe a reunião.

Após a criação de uma nova reunião, se o Google Agenda estiver 
sincronizado, ele será aberto no navegador para que você possa 
programar o evento. Todas as reuniões futuras são exibidas em 

 > Minhas reuniões.
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COMO ENTRAR EM UMA REUNIÃO COMO 
USUÁRIO DO VIRTUAL OFFICE
Você pode entrar em reuniões via aplicativo de área de trabalho, 
via convite por email ou apenas entrar no áudio discando.

Com o aplicativo Virtual Office Desktop
• Como anfitrião com um calendário externo: em  > 

Reuniões que criei, para entrar em reuniões das quais você 
é o anfitrião, posicione o mouse sobre a reunião desejada e 
clique no ícone Reproduzir .

• Como anfitrião com o Google Agenda: em  > Minhas 
reuniões, para entrar em reuniões das quais você é o 
anfitrião, posicione o mouse sobre a reunião desejada e 
clique no ícone Iniciar . Para entrar em reuniões das 
quais você não é o anfitrião, é necessário inserir a ID da 
reunião em  > Entrar na reunião.

• Como participante: em  > Entrar na reunião, entre na 
reunião para a qual foi convidado inserindo a ID da reunião.

Via convite por email
1. Abra seu convite por email.

2. Clique no link incluído no convite para abrir a página Virtual 
Office Meetings no navegador.

3. Clique em Usar aplicativo de área de trabalho para iniciar a 
reunião no Virtual Office.

 
 
 

Via discagem (somente áudio)
1. Abra seu convite por email.

2. Na lista de números de discagem disponíveis, ligue para o 
número desejado.

3. Quando solicitado, disque a ID do anfitrião associada à 
reunião e disque #.

4. Quando solicitado, informe seu nome e disque # para entrar 
no áudio da reunião.

COMO ENTRAR EM REUNIÕES COMO 
CONVIDADO EXTERNO
Como convidado, você pode entrar em uma reunião do Virtual 
Office com apenas alguns cliques, sem baixar o aplicativo.

Via convite por email
1. Abra seu convite por email.

2. Clique no link incluído no convite para abrir a página Virtual 
Office Meetings no navegador.

3. Clique em Entrar em reunião online.

4. Quando solicitado, insira seu nome com a ID da reunião e 
clique em Entrar na reunião para iniciar a reunião online.

Nota:  se entrar em uma reunião online, você poderá colaborar 
em https://meetings.8x8.com via áudio, vídeo e chat, 
bem como visualizar conteúdos compartilhados na 
tela por usuários do Virtual Office. Você pode baixar 
o aplicativo Virtual Office Desktop para compartilhar 
conteúdos e convidar participantes.

 
 
 

Via discagem (somente áudio)
1. Abra seu convite por email.

2. Na lista de números de discagem disponíveis, ligue para o 
número desejado.

3. Quando solicitado, disque a ID da reunião e disque #.

4. Quando solicitado, informe seu nome e disque # para entrar 
no áudio da reunião.

COMO ENTRAR NO ÁUDIO DA REUNIÃO
1. Ao entrar em uma reunião, você será solicitado a entrar no 

áudio dela.

2. Participe da conversa usando os aparelhos de áudio do 
computador ou telefone.

Se preferir entrar usando o telefone, você pode:

• Selecionar um número no menu suspenso em A reunião 
chamará você ou inserir o número de telefone desejado.

Nota:  só será possível usar o retorno de chamada de áudio 
se um participante do sistema de telefonia do anfitrião 
estiver na reunião.

• No aparelho desejado, ligue para o número de telefone em 
Ou disque e insira a ID da reunião quando solicitado.

3. Ao entrar na chamada, você ouvirá uma solicitação opcional 
para informar seu nome e anunciar sua presença.

Nota:  se selecionar Somente visualizar, você se bloqueará do 
áudio da reunião.

https://meetings.8x8.com/
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CONTROLES DA REUNIÃO

Após entrar na reunião, entre no áudio para ouvir os demais participantes e falar com eles.

Nos controles da reunião, você pode:

   Silenciar ou ativar o som do microfone.

   Ativar ou desativar a câmera do vídeo da reunião.

   Compartilhar conteúdos (área de trabalho ou quadro de comunicações).

   Escolher desconectar o áudio, editar as configurações de áudio/vídeo, acessar a ajuda da 
reunião, enviar feedback ou sair da reunião. Se for um anfitrião, você poderá gravar o áudio da reunião 
e compartilhar conteúdos, bem como habilitar ou desabilitar notificações de áudio reproduzidas 
quando participantes entrar ou saem da reunião.

Selecione nas guias a seguir:

• Participantes: exibir e convidar participantes para a reunião.

• Chats: conversar via chat com participantes da reunião, em grupo ou individualmente.

• Informações: exibir os detalhes da reunião, como números de discagem, a hora de início da 
reunião e muito mais.

CONTROLES DO ANFITRIÃO
Além dos controles do participante, os anfitriões da reunião têm acesso aos seguintes controles:

 Remover participantes.

 Parar o compartilhamento de conteúdos de participantes.

 ou  Silenciar participantes específicos ou todos de uma vez.

COMO GRAVAR REUNIÕES
Como anfitrião, você pode gravar o áudio das reuniões e os conteúdos compartilhados para referência 
futura e acessá-los após o fim da reunião.

1. Clique no ícone Mais opções  para abrir um menu.

2. No menu, selecione Iniciar gravação e concorde com os termos e condições da gravação.

3. Para interromper a gravação, clique no ícone Mais opções  novamente e selecione Parar 
gravação.

4. Após o fim da reunião, abra os detalhes da reunião em  > Reuniões que criei ou em Minhas 
reuniões e abra o menu suspenso Gravações de reunião para ver todas as gravações. Você 
pode baixar as gravações (como arquivos AU, somente com o áudio, e MP4 para obter o áudio 
e os conteúdos) e distribuí-las aos participantes para referência futura.
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COMO COMPARTILHAR CONTEÚDO

Colabore com os participantes das suas reuniões compartilhando conteúdos da área de trabalho ou 
um aplicativo, bem como usando o Quadro de comunicações para elaborar suas ideias. Clique no 
ícone Compartilhar conteúdo  nos controles da reunião.

COMO COMPARTILHAR A ÁREA DE TRABALHO
1. Na janela Compartilhar área de trabalho, selecione sua área de trabalho.

2. Será exibido um quadro em torno da sua área de trabalho, indicando que ela foi compartilhada. 
Os participantes poderão ver a atividade na área de trabalho.

Como compartilhar a janela de aplicativos
1. Na janela Compartilhar tela, selecione o aplicativo desejado.

2. Será exibido um quadro em torno do aplicativo, indicando que ele foi compartilhado. Os 
participantes poderão ver a atividade na janela selecionada.

Como compartilhar quadro de comunicações
1. Na janela Compartilhar tela, clique em Compartilhar quadro de comunicações.

2. Um quadro de comunicações interativo será exibido. Todos os participantes podem escrever 
nele ou editá-lo, mas apenas o participante que o compartilhou ou um anfitrião podem 
encerrá-lo.

REUNIÃO COM VÍDEO
O 8x8 Virtual Office Meetings suporta reuniões com vídeo de alta definição. O vídeo permite um 
máximo de oito transmissões simultâneas, além da própria exibição.

Nota: reuniões com vídeo estão disponíveis com base na sua assinatura.

1. Clique no ícone Compartilhar vídeo  nos controles da reunião.

2. Agora, você ficará visível para outros participantes. O painel de vídeo será exibido.

3. É possível redimensionar ou maximizar a janela de vídeo da reunião conforme desejado. 

4. Para desativar o vídeo, clique no ícone Parar vídeo  ou feche o painel de vídeo.
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