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Para agendar uma sessão no zoom, pode agendar em https://zoom.us/ ou na aplicação instalada no seu dispositivo. Este tutorial mostra como agendar 
uma sessão através da aplicação.  

1. Agendar uma nova sessão através da aplicação

Abrir a aplicação Zoom, no seu computador, e realizar login com as suas credenciais da FCT.
 
Com o login feito, deve clicar em Agendar, disponível na janela inicial do Zoom e preencher as informações necessárias de acordo com 
o objectivo da sua sessão.

2. Configurar a sessão

No campo Tópico, deve colocar o título com que irá identificar a sua sessão, na 
lista de sessões criadas por si.

Em Data e hora, deve definir o dia e hora para a sua sessão, tendo ainda  
disponível a opção de “Reunião recorrente”, que mantem a sua sessão sempre 
disponível em qualquer dia e hora.

Em ID da Reunião, é possível Gerar automaticamente (recomendado) ou utilizar 
o seu ID Pessoal de Reunião.

Na secção Segurança, pode definir uma Senha de entrada na sessão, para que 
apenas quem tenha essa senha possa aceder à sessão. Aqui, pode também 
habilitar uma Sala de espera, que fará com que todos os utilizadores que 
acedam ao link da sessão, fiquem a aguardar aprovação de entrada na sessão 
por parte do Anfitrião da sessão.

Agendar uma sessão na
plataforma zoom
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Na secção Vídeo, pode definir se o Anfitrião e os Participantes ficam com o 
vídeo Ligado ou Desligado quando entram na sessão.

Na secção Áudio, pode definir se a sessão permite apenas ligação de áudio por 
Telefone; áudio do computador ou ambos.

Pode ainda definir, na secção Calendário, se a sua sessão é automaticamente 
adicionada a um calendário do iCal, Google Agenda, Outlook ou Outro.

Para definir mais algumas opções, pode ainda clicar em Opções Avançadas, 
para abrir o restante separador, onde pode escolher opção como:

• Habilitar ingressar antes do anfitrião; 
• Desativar o som dos participantes ao entrar; 
• Apenas usuários autenticados podem entrar; 
• Gravar reunião automaticamente;
• Anfitriões alternativos (opção temporariamente indisponível)

No final, clicar em Salvar para guardar todas as configurações da sua sessão

A sua sessão ficará disponível na sua janela Zoom, no separador Reuniões.

Do lado esquerdo terá a lista de sessões criadas e pode seleccionar a sua sessão.
Aqui, terá disponíveis as opções de Iniciar sessão, Copiar Convite para enviar aos participantes, Editar as configurações definidas  
inicialmente e Excluir a sua sessão. 
Clicando em Mostrar convite de reunião, terá disponível todas as formas de ligação que a sessão permite, podendo copiar apenas a que 
pretende (ex. copiar apenas o link da sessão).


