
INSTRUÇÕES DE ACESSO AS SALAS (PARTICIPANTE) 

 

O moderador é a pessoa responsável por abrir a sala para que todos os 

participantes consigam acessar, se o moderador não fizer o procedimento, o sistema vai 

avisar que a sala não foi iniciada ainda. 

 

Instruções de como acessar: 

1. Deve fazer o acesso ao site da FACITEC. 

 

2. Deve procurar a publicação do congresso. 

Ao acessar o site, pode ser encontrado o banner do congresso na página principal do site, 

clicando no banner, será redirecionado para a página do evento. 

 

Ou pode acessar a página do evento que é exibido logo mais abaixo na aba de notícias. 



 

3. Logo em seguida será carregado a página do evento contendo todas as informações, 

logo depois vai clicar no link do evento da data 25/11/2021 

 

 

4. Agora localize dentro das tabelas seu nome, será informado sua sala e horário. 



 

5. Volte a tabela do topo da página e clique em cima do no link em vermelho. 

 

6. Logo em seguida sela a aberta a página da sala, nesse momento a sala pode esta aberta 

ou não, isso vai depender se o moderador iniciou a videoconferência. 

 



 

 

7. Conferir novamente se esta e a sua sala, caso seja para acessar a sala agora, deve se 

preencher o formulário com seu nome e o código de acesso, essa sequencia de numero 

e letra em vermelho e por fim, clicar no botão azul “Entrar”. 

 

 
 

8. Por fim, feito esse passo a passo o sistema de videoconferência será iniciado pelo 

sistema.  



 

 

 

Obs.: Lembrando, o acesso a sala de videoconferência deve ser acessado usando-se o site da 

FACITEC, caso tente acessar através de um link fornecido por uma pessoa, o sistema vai sofrer 

travamentos. 

 

COMO APRESENTAR 

1. O moderador deve tornar apresentador o participante que vai apresentar seu 

trabalho. 

2. Para saber se o participante está apto a apresentar, ele deve checar menu do lado 

esquerdo da tela em usuários o seu nome e em cima do circulo azul do lado esquerdo 

um ícone de um TV, TELA ou PROJETOR, isso significa que está apto a apresentar. 



 
 

3. Logo em seguida vai aparecer também um botão azul com um “+” na tela inferior do 

pagina, deve se clicar em cima como botão esquerdo e escolher a opção “Gerenciar 

apresentações”. 

 

 

4. Nesta etapa deve se escolher o arquivo a ser compartilhado na apresentação, é 

recomendado escolher os arquivos do tipo PDF ou PowerPoint. 

 

Obs.: Esse método somente irá funcionar em dispositivos de celular ou tablet. 



 



 

 

5. Feito os passos anteriores agora é só aguardar o sistema carregar os arquivos e apresentar. 

1 

2 

1 

2 


