
Assembleia Geral das Entidades Filiadas
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER



Para ser bem produtiva, as atividades virtuais 
exigem de nós muita organização.

Por isso , atenção às seguintes informações:



Nossa reunião acontecerá

por meio da plataforma Zoom



1. Você receberá o link para Participar pelo whatsapp

2. Se for participar pelo

Celular, instale primeiro o

Aplicativo ‘zoom cloud meetings’

3. Se for participar pelo

computador, instale o programa

Que se encontra no endereço:

https://zoom.us/download

(cliente zoom para reuniões)



4. autorizações para entrar na sala, são feitas uma por uma pelo 
anfitrião. Assim, pode demorar um minutinho. Mas aguarde.

5. Ao entrar na sala, desligue o microfone.
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a. Pelo celular:



b. pelo computador:
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Atenção: Mantenha desligado o microfone durante toda a
reunião. Abra-o somente quando solicitado.



6. Caso sua internet esteja oscilando, desligue a câmera. Isso
permite melhor fluidez. O processo de desligar a câmera pelo
celular é o mesmo do áudio. No computador clique no ícone no
Canto inferior esquerdo ‘stop video’:



7. Ao entrar, verifique se seu nome aparece no canto inferior 
esquerdo da sua foto.Caso não apareça é hora de renomear.

a. No celular clique em participantes. Em seguida clique 
no seu nome e escolha a opção ‘renomear’

b. Pelo computador clique nos ... (três pontinhos) localizados no 
canto superior direito e vá na opção rename (renomear) 



8. As inscrições serão feitas pelo chat .cada participante deverá
escrever: ‘PEÇO INSCRIÇÃO’ e somente ao ser chamado, deverá abrir
o microfone. Para acessar o chat:

a. No celular clique em ‘mais’. Em seguida clique em ‘bate-papo’:

b. No computador vá diretamente no ícone ‘chat’



Atenção: A votação também será pelo chat. Cada entidade terá
apenas um voto. O (a) representante da entidade deverá escrever
o próprio nome, o nome da entidade e registrar o voto POR ESCRITO
em uma das opções:

Aprovado, Reprovado, Abstenção, Nulo ou BRANCO

VAMOS APROVEITAR O MÁXIMO NOSSO TEMPO E AJUDAR NOS TRABALHOS. 
SUA PARTICIPAÇÃO É FUNDAMENTAL!



facebook.com/sigacontee/ twitter.com/sigaconteecontee.org.br


