
MANUAL PARA ACESSO AO TREINAMENTO VIA WEBEX 
 
O Webex é um sistema de vídeo conferência que é utilizado para treinamentos e permite 
compartilhamento a todos os convidados a visualização do desktop (área de trabalho) do 
computador do apresentador, além da transmissão áudio. Também permite 
interatividade dos convidados com o apresentador para fazer perguntas via texto e 
áudio. 
 
Importante: A sala virtual que alugamos tem 100 assentos virtuais, então pedimos que 
cada cliente, utilize apenas 1 acesso, para evitar que algum cliente não consiga acessar 
por falta de assento. Utilize caixas de som e monitores maiores como opção para 
participação de equipes maiores. 
 
1- Acesso a sala virtual de treinamento: 
Acessar o link que será fornecido a cada reunião e preencha os dados do participante. 
De preferência faça isso 15 minutos antes do início da reunião, para evitar atrasos e 
perda de conteúdo; 
 

 
 
Clque em Assosciar-se agora. Na próxima tela informe seus dados de registro, pelo 
menos dados mínimos 

A senha  é 
fornacida a cada 
evento. Ao acessar a primeira vez o 

webex clique no link para 
baixar as apps adicionais do 
seu navegador de internet. 



 
Clique no botão Enviar 
 
Feche a tela abaixo, clicando no X da tela. 

 
 
Na tela abaixo clique em Sim para habilitar o áudio. 

Dados do participante da sua 
empresa. 



 
 
 
2- Controles disponíveis na sala de conferência 
 
Durante a conferência, os convidados tem acesso a algumas ferramentas de interação 
com o Apresentador ou o Organizador. 
 
Para acessar o menu com as opções de controle, posicione o mouse no centro do lado  
superior da tela, veja na tela abaixo: 
 

 
 
Se tiver problemas com áudio principalmente com microfone, clique no botão de menu 
e no menu suspenso entre em Áudio – Voip integrado – Volume e ajuste o volume. 
Se isto não funcionar, você terá recalibrar o áudio. 
 
3- Calibrando o áudio 

Posicione o cursor no centro 
da tela para abrir o menu de 
controles. 

Para ajustar a tela ao seu monitor 
clique no combo lateral -> Exibir 
-> Ajustar Largura. 

Para ativar o chat para 
perguntas por texto clique em 
Bate-papo. 



 
a) Entre no menu suspenso e entre em Áudio – Voip integrado – Sair da 

Conferencia; 
b) Entre novamente no menu suspenso e entre em Áudio – Voip integrado – 

Assistente para configuração de áudio; 

 
Clique em Próxima; 
 

 
 
Clique no botão de reprodução para ouvir uma fala em inglês. 



 
 
Faça o teste do seu microfone, clique no botão de gravar e fale algumas palavras, após 
ma pausa de 5 segundos clique no botão play e você ouvirá o que você gravou. Então 
clique em Próxima. 

 
Escolha o tipo de som que você está usando. 
 



 
Clique em Próxima. 
 

 
 
Clique em Concluir.  
Agora acesse o menu suspenso e entre em Áudio – Voip integrado – Associar-se a 
Conferência, que o áudio deve funcionar normal. Caso não funcione é porque você tem 
problema no som ou na instalação do microfone no seu computador, então terá acionar 
um técnico de informática. 
 
4- Levantar a mão e solicitar o microfone durante a conferência 
 
Para fazer perguntas levante a mão e para solicita o microfone clique no microfone. 
Veja na imagem abaixo: 



 
 

 

Clique no botão Participantes, para 
abrir os controles de levantar a mão e 
solicitação de microfone. 

Para levantar 
a mão. 

Quando aparece o microfone 
o seu som está ativo e todos 
estão escutando. 

Para solicitar 
microfone. Para levantar a 

mão para fazer 
pergunta. 


