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Introdução  

Zoom é para facilitar sua interação com os participantes e a disponibilização do conteúdo durante a 

transmissão do evento. Veja abaixo as funcionalidades disponíveis nos eventos realizados via 

plataforma online. 

Disponível na versão 5, ela funciona a partir de uma integração com a plataforma Zoom, onde a 

conferência será realizada 

 

Reuniões Online 

➢ Vídeo HD e áudio de alta qualidade 

➢ Até 1000 participantes de vídeo 

➢ Compartilhamento de tela e conjunto completo de recursos de colaboração 

➢ Grave suas reuniões na nuvem com transcrições geradas automaticamente 

 
Treinamento 

➢ Co-anotações e quadro branco 

➢ Salas simultâneas de vídeo 

➢ Gravação em MP4 e MP4A local e em nuvem 

Suporte Técnico 

➢ Habilita aplicativos de suporte existentes para vídeo 

➢ Iniciar e ingresso fáceis 

➢ Controle remoto de tela 

Agendamento Integrado 

➢ O Zoom trabalha com seu sistema de calendários 

➢ E-mail corporativo, conexão única (SSO) ou login do Google 

➢ Agendamento no celular 

 

✓ Faça Download dos Aplicativos Zoom para Celular para iPhone ou Android 

✓ Faça Download do Cliente Zoom para Reunião 

 

 

 

https://zoom.us/
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe


Como compartilhar a tela em meu evento 

Como organizador do evento (Host) você pode realizar o compartilhamento de tela durante a 

transmissão do seu evento. Os participantes do evento não podem compartilhar tela durante seu 

evento, ao menos que você dê acesso de Co-Host para o participante ou palestrante. Veja o passo a 

passo para realizar o processo. 

Passo 1 - Na barra inferior da sua tela no Zoom, selecione o botão verde Compartilhamento Tela 

(Share Screen), que significa compartilhar tela 

 

Passo 2 – Selecione a tela que dejesa compartilhar  

 

Não esqueça de selecionar os botões Share Computer Sound (compartilhar som do 
computador), para habilitar os sons da sua apresentação e Optimize Screen Sharing For 
Video Clip (otimizar o compartilhamento de tela para videoclipe) para uma melhor 
visualização de vídeos em sua apresentação. 

 Pronto! Você já está compartilhando sua apresentação.  



Como trocar o plano de fundo virtual(Virtual Background) 

O recurso Plano de Fundo (Virtual Background), que está disponível em acessos pelo computador, 

permite colocar uma imagem ou vídeo como plano de fundo durante seu evento. Esse recurso do 

Zoom funciona melhor em um fundo de cor sólida, de preferência verde, para permitir que o Zoom 

detecte a diferença entre você e seu plano de fundo. Antes de iniciar a alteração, indicamos que você 

verifique os requisitos que o Zoom solicita para alteração do Plano de Fundo Virtual  

Passo 1 - Ao acessar a sala de transmissão dentro do Zoom, clique na seta ao lado de "Start Video" 

(iniciar vídeo), depois clique em "Choose Virtual Background" (escolha fundo virtual):  

 

Passo 2 - Ao abrir a tela, no canto esquerdo clique em Selecione seu fundo de tela Virtual (Virtual 

Background). Depois, clique no ícone "+" e selecione se deseja adicionar uma imagem ou vídeo: 

 

Atenção!  

 Pronto! Você alterou seu Plano de Fundo Virtual. 

Nota: Alguns computadores mais antigos não permitem a alteração de fundo. Veja todos os 

detalhes sobre a funcionalidade no artigo da Central de Ajuda do Zoom 

 Link https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/210707503-Virtual-Background 

 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/210707503-Virtual-Background


Como configurar um co-host (co-anfitrião) no meu evento 

Uma das funções disponíveis para a videoconferência é a possibilidade de atribuir a função 

de “co-host” a um ou mais participantes do evento. Isso significa dar acesso de co-anfitrião 

a essa(s) pessoa(s) para que possam gerenciar o lado administrativo da reunião, 

como gerenciar participantes ou começar/ parar de gravar.  

Durante a transmissão, você pode configurar um co-host de duas formas: 

Passo 1 - Usando o botão “...”: clique no ícone azul com os três pontinhos no canto superior 

direito da tela do participante que deseja tornar co-host e selecione a opção “make co-host”: 

 

Passo 2 - Clique em “participantes” na barra inferior da sua tela e localize o participante que deseja 

tornar co-host. Feito isso, clique em "more" e selecione “make co-host”: 

 

 Pronto! Seu participante ou palestrante foi configurado como co-host. 

 



É importante saber que há algumas funções que o co-host não é habilitado a 

gerenciar, são elas: 

➢ Finalizar a reunião para todos os participantes; 

➢ Iniciar a reunião; 

➢ Tornar um outro participante um co anfitrião (co-host); 

➢ Iniciar salas de grupos ou mover participantes de uma sala para outra. 

 

Do utilizador 

Para habilitar o recurso de co-host para seu próprio uso. 

 

Faça login no portal da Web Zoom e clique em  Minhas configurações de reunião  (se você 

for um administrador de conta) ou  Configurações de reunião  (se você for um membro da 

conta). 

Navegue até a   opção Co-host na  guia Reunião  e verifique se a configuração está ativada. 

Se a configuração estiver desativada, clique na alternância Status para habilitá-la. Se uma 

caixa de diálogo de verificação for exibida, escolha  Ativar  para verificar a alteração. 

 

 

 

 Nota:  Se a opção estiver acinzentada, ela foi bloqueada no nível do Grupo ou da 

Conta e você precisará entrar em contato com o administrador do Zoom. 

  



 
Como criar salas simultâneas (breakout rooms) no meu evento  

Assim que iniciar sua transmissão dentro do Zoom, uma hora antes de iniciar seu evento, 

você tem a possibilidade de criar Breakout Rooms, que é o processo de separar os 

participantes confirmados em seu evento em salas simultâneas dentro do Zoom.  

Passo 1 - Para iniciar a criação das salas, clique no botão Breakout Rooms na barra inferior 

da tela: 

 

Passo 2 - Feito isso, será aberta uma tela para que você seleciona se vai optar por dividir os 

participantes das salas automaticamente ou manualmente:  

 

Passo 3 - Selecione a forma de divisão, coloque a quantidade de salas que deseja criar e clique em 

Create Rooms. Suas salas serão criadas e você será direcionado para tela de gestão das salas.  



Passo 4 - O processo de criação das salas pode levar alguns segundos. Ao colocar seu mouse 

sobre uma das salas, você poderá alterar o nome delas ou deletar:  

 

Passo 5 - Assim que seus participantes estiverem em cada uma das salas criadas, você organizador 

(Host) pode sair em entrar de cada sala clicando em Join (junte-se). No canto inferior da tela você 

encontra o botão em vermelho Close All Rooms (fechar todas as salas) para que você encerre todas 

as salas criadas. Ao fazer isso, seus participantes serão direcionados para a sala geral de 

transmissão do seu evento: 

 

Você pode colocar uma palestrante em cada sala criada para que seja repassado o conteúdo do 

seu evento. Para isso, o palestrante ou a pessoa que vai ajudar você, precisa ter o acesso de Co-

Host 

 Nota: você só pode criar o total de 50 salas no Breakout Rooms 

https://ajuda.sympla.com.br/hc/pt-br/articles/360041666672-Como-adicionar-palestrantes-no-meu-evento-Sympla-Streaming%E1%B5%87%E1%B5%89%E1%B5%97%E1%B5%83-


 
Como faço para gravar meu evento 

O organizador do evento deverá acessar a sala de transmissão 1 horas antes do início do 

evento, clicando no botão "acessar" dentro do box "Sessões": 

O organizador do evento deverá acessar a sala de transmissão 1 horas antes do início do 

evento, clicando no botão "acessar" dentro do box "Sessões": 

Passo 1 - Ao clicar no botão, você será redirecionado para a sala de transmissão do seu evento 

dentro do Zoom. Quando você estiver preparado para iniciar seu evento, clique no botão “Record” 

que está localizado na barra inferior da tela da sua transmissão 

 

Passo 2 - Escolha a opção “Record on this Computer” que significa “gravar nesse computador”, pois 

somente essa opção te possibilitará gravar a transmissão do seu evento e salvar direto nos arquivos 

do seu computador: 

 

A opção “Record to the Cloud” ou “gravar na nuvem” não está habilitada, portanto, não 

escolha essa opção.  

 



Assim que optar por gravar seu evento, o aplicativo Zoom irá se certificar de que você 

deseja gravar a transmissão: 

 

Passo 3 - Clique em "Continue" que significa "continuar" para iniciar sua gravação. 

Uma vez iniciada a gravação, na barra inferior da sua tela será exibido as opções de pausar 

ou parar a gravação: 

 

Passo 4  - Assim que finalizado a conversão, será aberto um campo de escolha de onde e 

em qual pasta você deseja salvar seu arquivo: 

 

Passo 5 - Aguarde a conversão total do arquivo, que pode levar alguns minutos. Não 

interrompa o processo, porque isso pode atrapalhar a conclusão da conversão. No fim, o 

arquivo será gerado no formato mp4. 

 Pronto! Sua gravação foi salva no local escolhido e você pode encaminhar para os 

participantes do seu evento.  



Como funciona o chat em meu evento 

Passo 1 - Em seu evento você tem a possibilidade de interagir com seus participantes através do 

Chat que fica disponível durante a sua transmissão. Para iniciar a conversa, clique no botão Chat na 

barra inferior da tela: 

 

Passo 2 - Isso abrirá uma caixa de conversas à direita. Você pode enviar uma mensagem privada 

para um participante ou pode enviar uma mensagem para todos os participantes da sala: 

 

Digite sua mensagem e inicie a conversa com seus participantes:  

 

 

 

 

 



Alterando as configurações de bate-papo na reunião 

Se você é o anfitrião da reunião, pode alterar as configurações de bate-papo na reunião. 

Enquanto estiver em uma reunião, clique em Bate-papo nos controles da  

reunião 

 

 

Se você receber novas mensagens de bate-papo durante o compartilhamento de tela, o 

botão mais piscará em laranja para indicar a mensagem recebida.  

Você pode clicar em Mais e depois em Bate - papo para abrir a janela. 

 

Como habilitar ou desativar o som e video de um participante. 

 

 Pronto! Com o chat, você consegue conversar e receber as dúvidas dos seus 

participantes. 

 Nota: não é possível apagar as mensagens enviadas no chat. Todas as mensagens 

ficam salvas.  

  



Transmissão simultânea  

Há várias opções disponíveis para se fazer a interpretação à distância, e uma das 
modalidades mais populares é a tradução simultânea pelo aplicativo Zoom. 

Caso o cliente não se sinta confortável em configurar, aprender e monitorar o Zoom com a 
funcionalidade de tradução simultânea, pode ser tirada as duvidas com a equipe técnica da 
mitte   

Configuração de interpretação de idiomas 

 Efetue login no portal da Web do Zoom e clique em Configurações. 

Passo 1 - Ative a opção Interpretação de idiomas no cabeçalho em reunião (Avançado). 

 

Paaso 2 - Navegue para Reuniões e clique em Agendar uma nova reunião. 

Clique em Gerar automaticamente ao lado de ID da reunião. Essa configuração é necessária para a 

interpretação de idiomas.  

Passo 3 - Marque a caixa de seleção Ativar interpretação de idiomas para a reunião. 

 
  



Passo 4 - Insira as informações do seu intérprete. Quando você selecionar os idiomas para um 

intérprete, serão criados canais de áudio para os idiomas na sua reunião. Nem todos esses canais 

precisam ser usados na reunião. 

Passo 5 - Clique em Adicionar intérprete se precisar incluir outros. Clique no ícone X para remover um 

intérprete.  

Clique em Salvar quando terminar. 

 Observação: Esse processo é semelhante a ativar a interpretação de idiomas para os 

webinars.  

Passo 6 - Como iniciar uma interpretação de idiomas em uma reunião 

Após o início da sua reunião, clique em Interpretação. 

  

 

Passo 7 - Você pode adicionar ou remover intérpretes nesse menu, se necessário. Clique em Iniciar 

para começar as sessões de interpretação. 

 

Passo 8 - Intérpretes e participantes agora poderão clicar em Interpretação nas opções da reunião e 

selecionar um canal de idioma. 

 

Um intérprete designado ao canal ouvirá o áudio original da reunião que deverá traduzir. Os 

participantes de um canal de idioma ouvirão o áudio traduzido e também o áudio original em um 

volume mais baixo.  



Passo 9 - Para encerrar as sessões de interpretação, o anfitrião precisará clicar em Interpretação nas 

opções da reunião e, em seguida, em Gerenciar interpretação de idiomas. 

 

 

 

Quando o menu aparecer, o anfitrião poderá clicar em Finalizar para interromper as sessões.  

Ele também poderá clicar em Gerenciar interpretação de idiomas para fazer alterações nas 

configurações do intérprete durante uma sessão.  

 

Capture cada palavra dita com CLOSED CAPTION. O Zoom se integra facilmente com os 

provedores de CLOSED CAPTION de terceiros através de nosso recurso 

 

 

 

Observação: Ative a opção Closed Caption de idiomas na configuração. 

 

  



Como ouvir uma interpretação de idiomas 

Passo 1 - Nos controles da sua reunião/webinar, clique em Interpretação.  

 

 

 

Passo 2 - Clique no idioma que você gostaria de ouvir. 

 

 

 

Passo 3 - (Opcional) Para ouvir apenas a tradução, clique em Silenciar áudio original. 

 

 Para mais detalhes, abaixo link como usar a transmissão simultânea pelo Zoom. 

 Link : https://www.youtube.com/watch?v=J0hZxFNkoOU&feature=youtu.be 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=J0hZxFNkoOU&feature=youtu.be


Quais os requisitos para criar um evento 

Para realizar um evento por videoconferência, você precisará instalar o app Zoom em seu 

dispositivo. Sugerimos que faça isso com antecedência, para evitar atrasos ou imprevistos 

no dia do seu evento! Confira: 

Instale o Zoom no seu dispositivo 

O Zoom está disponível nas versões para computador, iOS e Android. 

Antes de instalar, veja os sistemas que suportam o aplicativo, para ver se o seu dispositivo 

se encaixa.  

Para computador, os formatos que suportam são: Windows; macOS X (10.7 ou superior); 

Ubuntu 12.04 ou superior; Mint 17.1 ou superior; Red Hat Enterprise Linux 6.4 ou superior; 

Oracle Linux 6.4 ou superior; CentOS 6.4 ou superior; Fedora 21 ou superior; OpenSUSE 

13.2 ou superior; ArchLinux (apenas 64 bits). 

Se você deseja baixar o Zoom num dispositivo móvel, os sistemas operacionais 

suportados são: Android (4.0 ou superior); iOS (7.0 ou superior); iPadOS (13.0 ou superior); 

Kindle Fire HD, Windows 8.1 Windows 10. 

Agora, vamos falar sobre os elementos fundamentais para garantir a boa funcionalidade 

técnica na hora do seu evento, que são: 

Local bem iluminado 

Certifique-se de que o ambiente que você escolheu para realizar a videoconferência seja 

bem iluminado, para garantir uma boa qualidade de imagem que será transmitida aos outros 

participantes do evento. 

Internet com conexão estável 

Uma boa conexão de internet é indispensável para uma transmissão com o mínimo de 

interferências ou falhas, evitando que a imagem ou o áudio travem na hora. Para isso, você 

precisa de uma conexão banda larga com ou sem fio (3G ou 4G / LTE). 

 

 

https://ajuda.sympla.com.br/hc/pt-br/articles/zoom.us
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://apps.apple.com/br/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=pt_BR


Requisitos específicos de largura de banda: 

➢ 2,0 Mbps para cima e para baixo (up and down) para uma única tela; 

➢ 2.0 Mbps up 4.0 Mbps down para tela dupla; 

➢ 2.0 Mbps up 6.0 Mbps down para tela tripla; 

➢ Somente para compartilhamento de tela: 150-300kbps; 

➢ Para VoIP de áudio: 60-80kbps. 

Equipamentos - Você irá precisar de um dispositivo para instalar o Zoom e realizar a 

chamada (tablet, smartphone ou computador), alto-falantes disponíveis no dispositivo, microfone e 
câmera. 

Plug-in Zoom para Intel Unite 

Uma solução destinada a modernizar espaços de reuniões para uma forma fácil e 
intuitiva de colaborar - com recursos de videoconferência de primeira classe do Zoom. 

 https://zoom.us/client/latest/ZoomSdkForIntelUnite.exe 

Extensão Zoom para Navegadores 

A extensão Zoom para Navegadores permite que você inicie ou agende sua reunião de 
Zoom com um único clique no seu navegador ou no Google Calendar. 

 

 https://chrome.google.com/webstore/detail/zoom/kgjfgplpablkjnlkjmjdecgdpfank
dle?hl=en&gl=US&authuser=1 

 

 https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/zoom-new-scheduler/ 

Como posso testar as funcionalidades do Zoom no meu evento 

Clicando no botão, você será direcionado para um link externo (https://zoom.us/test), fora da 

Sympla, para o ambiente de teste do próprio Zoom. Clique no botão "entrar".  

https://zoom.us/client/latest/ZoomSdkForIntelUnite.exe
https://chrome.google.com/webstore/detail/zoom/kgjfgplpablkjnlkjmjdecgdpfankdle?hl=en&gl=US&authuser=1
https://chrome.google.com/webstore/detail/zoom/kgjfgplpablkjnlkjmjdecgdpfankdle?hl=en&gl=US&authuser=1
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/zoom-new-scheduler/
https://zoom.us/test


 

Caso tenha o aplicativo do Zoom instalado no seu computador, clique em "abrir zoom meetings".  

 

Depois disso, será aberta uma sala pelo Zoom, em que você poderá testar somente: o áudio, 

microfone e seu vídeo. O seu acesso será de participante e o Zoom é que será o host da sala. 

Confira abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teste de áudio: 

 

Teste de microfone: 

 

Depois disso, você pode acessar com o som do seu dispositivo: 

 

Importante: este teste é básico e indicado somente para testar os recursos de áudio, 

vídeo e imagem, além de visualizar a interface do Zoom. A sala de teste fica disponível 

somente por 3 minutos. Este teste também é indicado para que os participantes do seu 

evento se familiarizem com a ferramenta. Confira: Joining a test meeting. 

Para testar as funcionalidades do Zoom no Sympla Streaming indicamos as opções 

apresentadas abaixo. 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115002262083-Joining-a-test-meeting


Acesso 1 hora antes do início do evento 

Para realizar um evento online é necessário se preparar assim como para um evento físico. Por isso, 

indicamos que o acesso à sala seja feito 1h antes do inicio de cada sessão do evento para que você 

possa testar o som, a câmera, o microfone, a apresentação, configurar o palestrante com co-

host para que ele possa gerenciar a sala, além de testar todas as funcionalidades do zoom 

integradas com a Mitte tecnologia. 

Lembrando que este acesso só estará disponível 1h antes do horário de início de cada 

sessão do seu evento. E que este acesso já é da sala definitiva do evento.  

Para acessar a sala, vá até o "Aplicativo do Zoom" efetuar Login e Sena clique em "Efetuar 

Login": 

 

Depois de clicar em "Efetuar Login", você será direcionado para o aplicativo do Zoom, que precisa 

estar instalado no seu dispositivo. A partir de então, você terá a acesso à sala oficial do seu evento e 

poderá testar todos os recursos disponíveis para o seu evento.  

 

 

https://ajuda.sympla.com.br/hc/pt-br/articles/360043328471-Como-configurar-um-co-host-co-anfitri%C3%A3o-no-meu-evento-Sympla-Streaming-%E1%B5%87%E1%B5%89%E1%B5%97%E1%B5%83-
https://ajuda.sympla.com.br/hc/pt-br/articles/360043328471-Como-configurar-um-co-host-co-anfitri%C3%A3o-no-meu-evento-Sympla-Streaming-%E1%B5%87%E1%B5%89%E1%B5%97%E1%B5%83-


 

O que é Webinar 

➢ Os webinars em vídeo do Zoom permitem realizar eventos online grandes com compartilhamento 
de vídeo, áudio e tela com até 100 participantes de vídeo e 10.000 participantes 

➢ Os recursos no Webinar são personalizados para gerir grandes públicos com branding, inscrição, 
controles do anfitrião, enquetes, perguntas e respostas, participação, mão levantada, chat, 
gravação e relatórios. 

➢ Rentabilize seus webinars com nossa integração com o Paypal (via Zapier) 

➢ Como o webinar é habilitado? 
➢ Webinars podem ser adicionados a qualquer plano pago, como pró, corporativo ou Educação. 
➢ Acesse seu Plano de Complemento de Webinar ou entre em contato com o representante de 

vendas. 

➢ Como começar? 
➢ Na página Gerenciamento de usuário, o administrador pode habilitar Webinars para determinados 

usuários com Editar Usuário. 

 

https://zoom.us/zendesk/sso?return_to=https://support.zoom.us/hc/pt-br/articles/205260649-How-To-Use-Zapier

