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Primeiros passos com o Hangouts meet



Cenário & Desafios

A pandemia de COVID-19 nos impõe um cenário 
desafiador e incerto. 

A suspensão das atividades presenciais e a restrição de 
circulação são medidas que afetam sobremaneira o 
nosso setor. Os impactos são sentidos imediatamente 
tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto 
de vista social.

Essa crise não afeta apenas as instituições, mas todos 
os trabalhadores do setor, professores, estudantes e 
comunidades.

É o momento de reforçarmos os nossos laços e de nos 
ajudarmos mutuamente. Estamos à disposição para 
isso.

Introdução

Sobre o Hangouts Meet

O Hangouts Meet é uma das ferramentas de 
videoconferência que vem se fortalecendo. O 
Hangouts já era bastante conhecido até que a Gigante 
Google lançou essa versão corporativa. 

O Meet é vendido apenas com o pacote G Suite. A 
ferramnta pode ser usada no computador, a partir de 
um navegador da internet (Chrome, Firefox, Safari ou 
Microsoft Edge, por exemplo).

Também pode ser usada como um aplicativo, nos 
principais sistemas operacionais para dispositivos 
móveis, como tablets e smartphones.

Como não é vendido separado, é preciso levar todo o 
pacote de aplicativos Google. Se por um lado isso 
torna a ferramenta não muito barata, poder integrar 
com a agenda, contatos, e-mail pode ser bem prático.

Se você está aqui, talvez já adote o Hangouts Meet. 
Então, vamos lá?

Este documento é parte de uma série de conteúdos 
sobre tecnologias educacionais no Ensino Superior, 
especialmente aquelas que podem ajudar 
emergencialmente na manutenção do calendário 
acadêmico. 

Vamos abordar, aqui, os primeiros passos para usar o 
Hangouts Meet na oferta de aulas on-line e ao vivo. 
Um passo a passo rápido para quem vai começar a 
usar a ferramenta. 

Existem muitos tutoriais on-line, em formato de vídeo, 
inclusive, para quem desejar se aprofundar. É 
importante explorar as possibilidades do Hangouts
Meet para que as aulas sejam interativas e 
significativas.

Conceito
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Neste tutorial vamos abordar 4 (quatro) principais 
atividades que fazemos com o Hangouts Meet. 

A primeira é a instalação do aplicativo ou o acesso ao 
site do Hangouts Meet. Vamos mostrar rapidamente a 
página inicial do Meet, em navegador da internet (sem 
necessidade de instalar um aplicativo).

Depois, vamos falar das principais configurações de 
áudio, vídeo – uma personalização básica para 
configurar a câmera e o microfone. 

Instalação
Ou uso na web

Configurações
De áudio e vídeo

Início e participação
Com agendamento

Videochamadas
Principais funcionalidades

Hangouts em 4 passos
Introdução

O terceiro item, é sobre o início e a participação em 
reuniões (aulas). Com tudo configurado, podemos 
começar a videoconferência, propriamente.

Além de realizar as reuniões, considerando o pacote 
Google, é possível usar o calendário para fazer 
agendamentos. Vamos apresentar uma ideia de como 
fazer isso. 

E, finalmente, durante a aula, devemos conhecer 
algumas possibilidades e ferramentas.
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Para começar a usar o Hangouts Meet, você deve 
acessar o site meet.google.com e fazer um login. 
Como já ressaltamos, para criar reuniões é preciso ter 
o pacote G Suite. 

No entanto, se você for apenas participar de uma 
reunião, como é o caso dos estudantes, não é 
necessário ter o pacote G Suite. Ou seja, apenas o 
professor precisa ter o pacote. 

Depois fazer o login, você deve acessar o aplicativo do 
Google Meet. 

Instalação ou uso on-line
Para começar a usar

Você pode acessar o Hangouts Meet pelo seu browser 
preferido ou baixar o aplicativo no seu tablet ou 
celular.

Na tela abaixo, indicamos a página de entrada, com o 
menu de aplicativos do G Suite, que fica ao lado do seu 
nome de usuário. 

Se você escolher usar o seu celular, basta fazer o 
download e instalação. O uso em celular  é bem 
semelhante ao que vamos apresentar aqui, neste 
tutorial.

Os aplicativos Google Hangouts Meet podem ser 
encontrados nas lojas google play e app store.

Visite sua loja preferida para fazer o download. 
Depois de instalar, basta fazer o login.
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Captura de tela da página de acesso ao Hangouts Meet

1

Botão para acessar 
o Google meet



Veja que na primeira imagem que tem uma 
engrenagem bem discreta no canto superior direito do 
aplicativo. Para acessar as configurações, é preciso 
clicar nessa engrenagem.

Configurações
Como acessar

Depois de abrir as configurações, na imagem 2, você 
pode ver as configuração de áudio e vídeo que, 
basicamente, permitem que você indique qual é a 
câmera, caixa de som e microfone da sua reunião.

Captura da tela inicial do aplicativo Hangouts Meet
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Captura da tela inicial do aplicativo Hangouts Meet

As configurações do Hangouts Meet são bem 
simples, aos moldes dos aplicativos Google.

Há poucas opções na tela o que torna o seu uso 
mais fácil para quem está começando.

Botão para acessar 
as configurações

Configurações de 
áudio

1 2 Configurações de 
vídeo



Para participar ou iniciar uma reunião, basta atribuir 
um nome a ela, ou escolher o nome que você recebeu 
no convite – caso você não seja o criador.

Início e participação
Configurações

Depois de atribuir o nome, você deve continuar. É bem 
simples esse processo de iniciar uma reunião. Mas 
espera, tem mais uma etapa!

Captura de tela atribuir nome à reunião

1
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2
Atribuir um nome 
à reunião Continuar

1

Criar ou participar 
de uma reunião 

Captura de tela para criar ou participar de uma reunião



Ao criar uma reunião, o Google Meet abre uma janela 
para você escolher entre participar e apresentar. Ao 
escolher participar, você está acionando o seu vídeo, 
você aparecerá para os participantes logo no início.

Para começar e copiar convite
Configurações

Ao escolher apresentar, a sua tela será compartilhada 
(mas não o seu vídeo). Nesse caso, apenas o seu áudio 
será habilitado logo no início da reunião. Durante a 
transmissão é possível modificar isso.

Captura de tela copiar convite ou adicionar pessoas
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Participar da 
reuniao

Captura de tela para criar ou participar de uma reunião

Participar da 
reuniao

Configurações de 
áudio

Configurações de 
vídeo

Ao escolher uma das opções, a tela da reunião será 
aberta e será possível visualizar  e copiar o convite.

Com o convite copiar, envie-o para os alunos para 
começar a aula com eles.

Copiar o convite 
da reunião

Adicionar pessoas 
à reunião



Você deve estar se perguntando como funcionaria o 
agendamento, já que não vimos opção de data. Para 
fazer o agendamento, você deve usar o Google 
Agenda, parte do pacote G Suite.

Agendamento
Configurações

Ao criar um evento na agenda, é possível indicar que o 
evento é uma reunião do Google Meet. Nesse caso o 
convite é gerado aos convidados adicionados ao 
evento, com a data e hora indicados.

Captura de tela com detalhes do evento da agenda e inclusão de conferência e convidados
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Nomear eventos

Captura de tela para criar um evento na agenda google

Adicionar detalhes

Criar evento

Nome para o local 
(por estar vazio)

Indicar que é um 
hangouts meet

2 Adicionar 
convidados



Ótimo, vamos para a reunião. Com o Hangouts Meet
você pode começar um bate-papo em tempo real, 
compartilhar o vídeo, a tela e gerenciar contatos. 

Essas são as principais funcionalidades disponíveis na 
reunião com Google Meet.

Principais funcionalidades
Funcionalidades

O bate-papo é bem parecido com o que conhecemos 
em aplicativos como whatsapp. Você pode compartilhar 
arquivos e fazer interações usando o bate-papo.

Sempre é possível, compartilhar a tela e adicionar novos 
participantes.

Tela da videoconferência do Hangouts Meet

Ver e adicionar 
participantes

Ligar e desligar 
a chamada

Abrir bate-papo e 
compartilhar arquivos
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Compartilhar a 
tela

Ver o convite e 
arquivos na agenda

45

1. Veja detalhes da reunião e copie o convite para 
enviar aos alunos.

1. Se você fez o convite pelo Google agenda, pode ter 
anexado arquivos lá, esses arquivos aparecem aqui.

2. Você pode compartilhar a tela com os alunos, 
inclusive escolher qual aplicativo aberto no seu 
computador, deseja exibir a todos.

3. Ligue e desligue a reunião (chamada). Ao lado desse 
botão, habilite e desabilite áudio e vídeo.

4. Inicie o bate-papo (texto) com os participantes e 
envie arquivos.

5. Mesmo que você tenha feito o agendamento pelo 
Google Agenda, pode adicionar novos alunos



Dicas finais

Sabemos que os primeiros passos para usar uma 
tecnologia podem ser os mais desafiadores. Lembre-se 
dos momentos em que pegou o seu celular pela 
primeira vez. 

Você não fez um curso para usá-lo. Foi explorando e 
aprendendo com a prática. Com o Hangouts Meet
pode ser assim também.

Aproveite as diferentes ferramentas interativas que o 
Hangouts Meet oferece e boa aula!

Como usar o Hangouts Meet

Esses são apenas alguns passos iniciais para usar o 
Hangouts Meet, sugerimos que explore, teste, brinque 
com as possibilidades. 

Essa é uma das plataformas relativamente simples de 
usar, mas é importante praticar, para que a tecnologia 
não interfira na sua espontaneidade.

Existem muitos tutoriais, aulas, capacitações para usar 
o Hangouts Meet, com esses primeiros passos, você
poderá acessar e aproveitar qualquer uma delas.

Tutoriais de Hangouts Meet

https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=pt-BR
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