BEM-VINDO ÀS REUNIÕES
VIRTUAIS
industri

all

global union

REGRAS DE OURO

1. Certifique-se de que tem uma ligação estável à Internet e uma boa configuração
2. Mute o seu microfone e ligue a sua câmara se a sua ligação for boa
3. Clique em "Interpretação" para escolher o seu canal linguístico
4. Certifique-se de que o seu nome está correcto, se não estiver, renomeie-se
5. Se deseja falar levante a mão
6. Não se esqueça de desligar o seu microfone quando for a sua vez de falar
7. Fale claramente, e pense nos intérpretes, não fale muito depressa
8. Desfrute da sua reunião!

Conectividade à Internet

Precisa de uma ligação à Internet!

A ligação com fios é recomendada para
uma maior estabilidade.
Se não tiver uma ligação com fios,
certifique-se de que o seu sinal WIFI
é suficientemente forte.

A webcam
Ligue a sua câmara se tiver uma boa
ligação.

Deixe espaço suficiente entre si e a
câmara, para que o seu rosto seja
totalmente visível.

Dispositivo áudio

Recomenda-se vivamente a utilização de
auscultadores para permitir a melhor qualidade de
som para todos, especialmente para os
intérpretes
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Queremos
ver-te!

Fique
actualizado

Inscrição

Certifique-se de que tem a última versão do ZOOM antes
de se juntar à reunião. As actualizações não são
automáticas. Clique em "verificar por actualizações" ou
nos links abaixo para descarregar o ZOOM:
PC

APPLE

ANDROID

Certifique-se de que tem a ligação
para se ligar à reunião. Na maioria
dos casos, receberá um link para se
registar e depois receberá o link
personalizado para se juntar à
reunião.

Recebeu
correio!

Verifique o
seu Spam

Sala de espera

Ambiente profissional
Escolha uma sala privada e tranquila

Se a sua câmera estiver ligada,
certifique-se de que não tem nada de
inadequado atrás de si e de que está
devidamente vestida

Será colocado numa sala de espera. Quando
estivermos prontos, deixá-lo-emos entrar, se se
tiver renomeado correctamente.
Teste o seu áudio, clicando em

testar áudio de computador

Depois entrará na sala e ser-lhe-á pedido que
seleccione os seus dispositivos áudio. Clique em
"Junte-se ao áudio do computador".

Introduzir o seu nome

Participantes (4)

Introduza o seu nome completo antes de entrar na
reunião. O moderador pode decidir recusar a sua entrada
por razões de segurança se o seu nome de utilizador for
suspeito ou se estiver a utilizar o nome do seu dispositivo.
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Angry Apple (mr) Desativar Micro
Lazy Lemon (mr)
Prude Plum (ms)
Busy Banana (mr)

Na reunião, para mudar o seu nome, clique em
"Participantes", ao
lado do seu nome, clique em "mais", "renomear", depois escreva
o seu nome e confirme com "ok".
Participantes

Canal de
interpretação

Interpretação

Escolha o seu canal clicando em Interpretação e
seleccione "Portugues" se falar portugues
Para línguas passivas, ao falar, seleccione "off".

Desligue o
microfone!

Encontre um participante

Mais

Renomear

foto de perfil

Renomear
Escriva o seu nome:
Accurate Apple

OK

Microfone
Certifique-se de que o seu
microfone está sempre
desligado quando não está a
falar.

Cancelar

Solicitar o uso do
microfone

Reacções

Se deseja falar, clique em "reacções" e seleccione a
opção "levantar a mão".
O presidente verá o seu pedido e pedir-lhe-á para falar.

Converse

Converse

Utilize o converece para
partilhar os seus comentários e
perguntas ou para contactar
os moderadores no caso de ter
problemas técnicos
R.E.S.P.E.T.O

A IndustriALL não tolerará
qualquer forma de assédio ou
insulto sexual durante as
reuniões. Se testemunhar, ou for
vítima de tal comportamento,
informe imediatamente o
organizador da reunião.

Tomar a palavra

Desactive o seu microfone e prossiga
com a sua intervenção
Resuma as suas ideias antes de tomar a palavra
Cinge-te ao tempo
Lembre-se, as suas palavras serão interpretadas em
várias línguas. Resista à tendência natural de falar
mais depressa do que o normal.
Evite iniciais e abreviaturas e explique
termos técnicos.

???

I.M.F.
G.H.I.J.K.L.
M.N.O.P

Evite ler um discurso. Se tiver um texto ou uma
apresentação, envie-nos com antecedência, para
que possamos partilhá-lo com os intérpretes.
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Veja a lista de participantes aqui

Participantes (4)
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English
French

To:

Participantes

Converce

Compartilhr Tela

Enregistrer

Interpretação

Everyone

Levantar a mão

type message here...

Spanish

Activa Câmara

Reacções

Reacções

Converce

Activa Câmara

Ative

Activar ou desactivar
a "Câmara" aqui
Desative ou ative ou
não o seu "Microfone"
aqui

Interpretação

Compartilhr Tela

Use "Reacções" e seleccione
"Levantar a mão" para solicitar o
piso:

Zoom Group Chat

Désactivé

Ative

Busy Banana (mr)
Lazy Lemon (mr)
Prude Plum (ms)
Angry Apple (mr)

Use "Interpretação" para
seleccionar a sua língua

Utilize "Compartilhr Tela" se estiver a
apresentar a partir de um PowerPoint,
mas apenas se tiver informado
previamente o organizador da reunião

Use "Converce" para falar com
os participantes ou apenas
com o moderador
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