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Eventos do IAI com Webex Events  
Participar como Palestrante no Webex Events 
 
Você recebera um convite por correio eletrônico da diretoria 
veranstaltungen@hv.spk-berlin.de e / ou diretamente da plataforma Webex Events 
(messenger@webex.com) com o link da reunião e a senha para o acesso.  
 
Em modos de dúvida por favor revise sua pasta de spams. 

 

Antes da reunião:  

 
É recomendado que se utilize um headset (fones de ouvido com microfone) para 
obter uma qualidade sonora.  
 
Alinhe a câmera na altura dos olhos (olhando para frente).  
 
Entrar para o evento:   
 
O acesso a um evento deveria funcionar sem dificuldades com os principais navegadores. 
Por experiência, os navegadores mais compatíveis para o programa são Firefox e Google 
Chrome. Porém, as vezes problemas podem surgir durante o uso do programa. Por isso, é 
recomendado que se disponibilize de pelo menos dois navegadores. Diferentes  
 
Ao clicar no link do evento, a seguinte janela se abrirá, que possivelmente aparecerá em 
alemão. Por isso, traduzimos aqui alguns dos termos: 

 

 

"Jetzt beitreten" 
significa "entrar 
/ conectar 
agora”  

Vorname = Nome 
Nachname = Sobrenome 
E-mail-Adresse = correio eletrônico  
Event-Passwort = Senha do evento 

mailto:veranstaltungen@hv.spk-berlin.de
mailto:messenger@webex.com
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• Introduza seu nome e sobrenome, o seu endereço de correio eletrônico e, se for 
pedido, a senha de acesso para o evento que se encontra no convite que você há 
recebido por correio eletrônico. Depois, clique no botão azul „jetzt beitreten“.  

• Importante: É possível entrar através do Webex-App ou de um aplicativo 
temporário. Para palestrantes, não é possível acessar „através do 
navegador“ („Per Browser beitreten“) porque deste modo as funções estariam 
restringidas.  

• Dependendo do seu navegador, a janela inicial do Webex terá um aspecto 
diferente.  

• Se for pedido que se instale o aplicativo do Webex ou que o acesso seja feito 
através do aplicativo temporário. 

 
Exemplo: Janela do início no Microsoft Edge ou Firefox:  
 
Ao clicar em „Führen Sie eine temporäre Anwendung aus“ (Executar um aplicativo 
temporário), uma janela se abrira, através da qual o download e a instalação do arquivo 
podem ser feitos. 

Exemplo: Janela de início no Google Chrome:  

 
Recomenda-se executar uma aplicação temporário (Führen Sie eine temporär Anwendung 
aus), então se abrirá uma janela para fazer o download e instalar o arquivo: 
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Segundo o centro de ajuda do Webex, não é possível executar uma aplicação temporário 
em um Mac da Apple. Neste caso, ao clicar em „aplicação temporária“ a versão do Webex 
para o Mac será instalada. 

 
Más informações sobre o acesso através do aplicativo temporário sob:  

https://help.webex.com/de-de/WBX000026711/Joining-a-Meeting-Using-Run-a-temporary-
application 

 

  

https://help.webex.com/de-de/WBX000026711/Joining-a-Meeting-Using-Run-a-temporary-application
https://help.webex.com/de-de/WBX000026711/Joining-a-Meeting-Using-Run-a-temporary-application
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Conectar-se através de um smartphone ou um tablet:  

Problemas podem surgir ao tentar conectar-se através de um tablet (Android)  

Se a conexão for feita por um smartphone, deve-se instalar previamente o aplicativo Webex.  

No aplicativo para smartphones, as funções mais importantes se encontram essencialmente 
dentro dos botões  „participante“ (Teilnehmer“) e „Mais Opções… (Weitere Optionen)“.  

Nota: O chat também é acessível através do botão direito superior „Participante“, e a função 
de perguntas e respostas (Q&A) é acessível através do botão inferior „Mais opções (…)“ 

  

Funções disponíveis durante o evento (veja também o quadro da pagina 
seguinte em alemão e inglês):  

• É possível ativar e desativar o vídeo e o áudio em qualquer momento.  
• Através da barra do menu „Áudio e Vídeo“ é possível comprovar os ajustes do áudio, 

vídeo e câmera e ajusta-los, se for necessário.  
• O botão  „display“, situado na parte direita superior do aplicativo, permite ajustar a vista 

da tela (enfoque no falante, vista em mosaico, tela completa).  
• Clique no botão „Participantes“ no canto direito inferior para abrir a coluna de 

participantes.  
• Clique no botão „Chat“ da parte direita inferior pra abrir o chat.  
• O botão „…“ no canto direito inferior abre o campo „Perguntas e respostas“.  
• Ao clicar no ícone „Levantar a mão“, situado na parte inferior da coluna de participantes, 

participantes e palestrantes podem sinalizar que estão pedindo a palavra ao levantar a 
mão.  

• Com exceção dos e das palestrantes, que estiverem assistindo às palestras como 
expectadores deveram, em princípio, manter suas câmeras e microfones desligados. 
Estabelecer comunicação será possível através da função do chat ou através da função 
de perguntas e respostas. Logo, para a discussão com o publico, será possível para os 
que intervirem, em acordo com o anfitrião e o moderador, habilitar o uso do microfone e 
da câmera.  

• Para poder compartilhar (Freigeben/Share) uma apresentação, é necessário que o 
anfitrião haja concedido previamente o papel de moderador ou moderadora.  

• O tamanho dos conteúdos compartilhados que estão visualizados, pode ser modificado, 
caso seja necessário, através da ferramenta „zoom“ localizada na margem direita. 
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