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Compartilhe esta informação com
as pessoas que você quer que
participem da reunião. Caso
pretenda voltar a ela mais tarde,
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REUNIÃO

Se você para participar de uma receber um link 
reunião, basta clicar em cima dele que o Meet 
vai abrir automaticamente no seu navegador. 

Clique em .Pedir para participar

Mas antes, desligue sua  e o câmera
microfone. Caso seja necessário você 

liga quando estiver na reunião.

Para  uma reunião INICIAR
siga os próximo passos

Para  de uma reunião PARTICIPAR
siga os próximo passos

Entre no seu 
e-mail do Gmail 

  aquie clique

Compartilhe o link
com seus convidados

Inicie a 
reunião

Envie por e-mail ou
por um aplicativo

de mensagens  
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