
 

GUIA PRÁTICO, de acesso ao Microsoft Teams. 

 

GUIA DE ACESSO AO MICROSOFT TEAMS 

Elaboração: Setor de Informática 

 
Sejam bem-vindos ! 

 

 

ATENÇÃO:  POR E-MAIL, você receberá o link de acesso ao evento/palestra  do Projeto 50 + 

UNIHORIZONTES.   

(Não recebeu ? Nos acione, 031 33492901 / 031 33492917/ 031 33492935 / 031 33492911 / 031 

33492912 – Alexandra) 

 

OPÇÃO 1 – USANDO UM COMPUTADOR/NOTEBOOK 

 
Passo 1: Abra uma aba anônima em seu navegador 

 
- Clique com botão direito sobre o ícone na área de trabalho, e selecione “Aba Anônima” ou “Nova Janela 
Anônima”. 

 

Passo 2: Entre no e-mail e copie o link disponibilizado do evento.  

Em seguida, cole-o na barra de navegação na internet. 
(Você pode utilizar tanto o Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Google Chrome). 

 

Passo  3: VOCÊ  NÃO   PRECISA  BAIXAR  O  MICROSOFT  TEAMS  PARA   O  SEU DESKTOP. 

- Utilize a opção “Continuar neste navegador”. 

 

 

 
Passo 4: No campo de identificação para entrar na sala, utilize OBRIGATORIAMENTE o seu NOME e 

SOBRENOME. 



ATENÇÃO: Não faça abreviações!!! 

 
Obs: Lembre-se de certificar que o computador/notebook tem saída de áudio, e que esteja funcionando. 

Você precisará para escutar o palestrante; 

 
Obs2: Não necessariamente você precisa ter WebCam instalado. Entretanto, para participar dos eventos 

(caso você queira), há a necessidade de ter instalado um microfone. 

 
Obs3: Havendo a necessidade de uso de WebCam e/ou Microfone durante o evento, atente-se para 

deixá- los desabilitados, e utilizá-los tão somente no momento que for necessário. 

 
Passo 4: Só aguardar o evento. 

 
 
 
 
 

OPÇÃO 2 – USANDO UM SMARTPHONE (IOS OU ANDROID) 

 
Passo 1: Para acessar em um smartphone, diferente do uso no desktop, obrigatoriamente, o app 

Microsoft Teams , deverá ser baixado. 
Obs: utilize as lojas virtuais para baixá-lo. 

 
Passo 2: Entre no e-mail e clique  no link disponibilizado do evento. 

 
Passo 3: Automaticamente, o seu smartphone, abrirá a tela do Microsoft Teams APP. 

 
 
 

 

 Clique na opção : “Ingressar na reunião”. 

 Em seguida clique na opção : “ Participar da reunião” 



ATENÇÃO: 
 

A) Não altere a transição de telas (se usando celular), no período que estiver 
assistindo os eventos. Se você sair da tela do TEAMS, você poderá se 
desconectar da aula; 

 
 

 

Passo 4: No campo de identificação para entrar na sala, utilize obrigatoriamente o seu NOME e 

SOBRENOME. Não faça abreviações!!! 
 
 

 Em seguida clique na opção: “Participar da reunião” 

 
Passo  5: DESABILITE WEBCAM E MICROFONE e utilize-os tão somente no momento que for 

necessário. 

 
Passo 6: Só aguardar o início da aula. 

 
 
 

 

 

DÚVIDAS NOS ACIONEM! 

031 33492901 / 031 33492917/ 031 33492935 / 031 
33492911 / 031 33492912 (ALEXANDRA) 


