Orientações de Acesso ao Microsof Teams®
Webinários ANA

Olá, Participante!
Para acessar e assistir da Webinários da ANA ao vivo, basta seguir este passo a passo no
dia e horário marcados.
Lembrete: Os Webinários de Capacitação da ANA acontecem toda quinta-feira a partir
das 17h00min.

Então...
Vamos ao passo a passo para acessar o evento:
1. Acesse o webinar por meio do link disponibilizado por meio do site dos ANA
(https://www.ana.gov.br/programas-e-projetos/cursos-e-capacitacao), do nosso
portal de Capacitação para a Gestão das Águas (https://capacitacao.ead.unesp.br/)
ou de nossas redes sociais (Facebook, Twiter, Instagram, etc).
• Se preferir, clique aqui e acesse aqui a lista completa com todos os
Webinários de Capacitação da ANA.
• A gravação de todos os Webinários de Capacitação da ANA
também fica disponível no YouTube. Clique aqui e confira!

2. Ao clicar no link, você será redirecionado a página do Microsoft Teams para
baixar o aplicativo em seu celular ou computador ou, ainda, assistir via web em
seu navegador de internet.
Veja a imagem abaixo:

a) Clique em baixar aplicativo Microsoft Teams, para baixar o aplicativo em
seu celular ou computador.
b) Se preferir assistir na web, clique em assistir na web.
c) Se já possuir o Microsoft Teams em seu computador ou celular, clique em
iniciar agora.

3. Para assistir em seu aplicativo, faça o login e entre no Microsoft Teams, em
seguida clique no link do webinar para ser redirecionado automaticamente ao
evento ao vivo. E pronto! Agora você pode aproveitar o Webinar.

4. Agora, se você preferir em não baixar o aplicativo e assistir na web, ao clicar na
opção “Assistir na web”, você será redirecionado a uma outra página no qual
você poderá escolher em se cadastrar ou, caso possua uma conta no Teams, você
poderá entrar com seu login e senha. Ainda há a opção de entrar como anônimo,
ou seja, sem a necessidade de se cadastrar ou entrar na sua conta do Teams.
Veja a imagem abaixo:

Após escolher em acessar o evento por meio de sua conta do Teams ou participar como
anônimo, você entrará na sala virtual do webinar e será capaz de assistir ao evento.
Lembramos que a transmissão só será iniciada conforme o horário previsto. Caso
participante queira entrar no Teams alguns minutos antes do programado, aparecerá a
seguinte mensagem na tela: “O evento ao vivo não foi iniciado”.

Veja o exemplo abaixo:

Outras informações gerais:
• O participante poderá assistir ao Webinar por meio do Microsoft Teams via web,
aplicativo da área de trabalho do computador, smartphone ou tablet/Ipad®.
• O participante poderá acessar o webinar se registrando na plataforma do Microsoft
Teams ou optar por participar anonimamente.
• Perguntas poderão ser feitas mediante o chat (P e R) do Microsoft Teams.
• Navegador compatível: Google Chrome v39 ou posterior / Mozilla Firefox v74 ou
superior.
• Conexão com internet superior a 1 mbps (teste a velocidade de sua internet neste link:
http://www.brasilbandalarga.com.br/speedtest)
• Saída de som ou fone de ouvido.
• NÃO é necessário uso de microfone e câmeras.
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