
 

 

Assistir a um Seminário Online usando Zoom  
 

O que necessita?  

A Faculdade de Estudos Astrológicos (FAS) usa a plataforma ZOOM para a realização dos seus 

seminários online. Poderá assistir a um seminário online através de um PC, Mac, tablet ou 

telefone. 

 

Como assistir ao seminário online?  

Um ou dois dias antes do seminário, receberá por e-mail um link de acesso.  
Se não receber este link até à manhã do seminário envie por favor um e-mail para 
onlineseminars@astrology.org.uk.  
Cerca de 10 minutos antes da hora do seminário, simplesmente clique no link enviado por e-

mail. Uma janela similar à da figura 1 abaixo será exibida:  

 
Figura 1 – Iniciando o Zoom 

 

Clique no botão ‘Open URL:Zoom Launcher’. Isto dar-lhe-á acesso à janela ‘Join Audio 

Conference’ - ver figura 6 mais abaixo.  

Por favor, tente entrar um pouco mais cedo para se ambientar e testar configurações, pois 

começaremos todos os seminários à hora planeada.  

mailto:onlineseminars@astrology.org.uk
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A primeira vez que usar o Zoom 

Na primeira vez que usar o Zoom num computador precisará de descarregar e executar o 

Zoom Launcher. Para tal, clique no link recebido por email. A janela seguinte (figura 2) será 

apresentada.  

 
Figura 2 – Descarregar o Zoom-launcher.exe 

 

Clique no Zoom_launcher.exe no canto inferior esquerdo da janela. Ser-lhe-á perguntado se 

deseja executar o ficheiro tal como apresentado na figura 3. 

 
 
 

 
Figura 3 – Executar o Zoom_launcher.exe 
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Clique no botão ‘Run’ para iniciar a instalação do Zoom_launcher: 

 

 
Figura 4 – Zoom executa configurações inicias 

 

 
Figura 5 – Zoom procede com a instalação 

 

Depois de concluída a instalação, já poderá juntar-se ao seminário a partir da janela 

apresentada na figura 6.  

 

Juntar-se ao Seminário Online  

Antes de entrar no seminário ser-lhe-á pedido o nome e endereço de e-mail numa janela 

similar à da figura 6. 

 
Figura 6 – Registar identificação antes de entrar no seminário  

 

Depois de registar os seus dados clique em ‘Join Webinar’. Em seguida, poderá escolher se 

pretende usar um computador ou telefone para ouvir o seminário – figura 7. 

Versão em Português 
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Figura 7 – Ouvir o Seminário através do computador 

 
Pode ouvir o seminário usando uma ligação telefónica ou através do próprio computador em 
que está a usar o Zoom.  
 
Quando aparecer a janela da figura 7 selecione a opção ‘Phone Call’ (som através de ligação 
telefónica) ou ‘Computer Audio’ (som através do computador), clicando no respetivo link no 
topo da caixa de diálogo.  
 
Na figura 7, aparece selecionado ‘Computer Audio’. Se pretender ouvir o som através do 
computador, basta clicar no botão verde ‘Join Audio Conference by Computer’ e entrará no 
seminário. 
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Se escolher a opção ‘Phone Call’ (som através de ligação telefónica) aparecerá em seguida a 

janela da figura 8. Terá de selecionar o país em que reside e ligar o número que é apresentado 

no ecrã. Clique em ‘Done” e entrará no seminário.   

 

 
Figura 8 – Ouvir o seminário através de ligação telefónica 

 

Dentro do Seminário Zoom 

Quando entrar no seminário, conseguirá ver o palestrante e o anfitrião. Se mover o rato sobre 

qualquer parte da janela aparecerá um menu na parte inferior da janela (figura 9). 
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Figura 9 – Sala do Seminário exibindo a barra do Menu de Controlo na parte inferior, ativada por 

movimentação do ponteiro do rato na janela. 

 

Menu de Controlo 

Este menu de controlo, assinalado na parte inferior da figura 9 tem todas as opções que 

precisa para: 

Verificar o seu som 

Se o seu som não estiver a funcionar, pode ser que seja porque o Zoom assumiu um 

speaker (dispositivo de som) incorreto. Clique na seta ao lado de ‘Audio Settings’ 

(Configurações de Audio) e escolha novamente ‘Audio Settings’ e, em seguida, ‘Test 

Speakers’. Ser-lhe-á exibida uma janela idêntica à da figura 10. A seta à direita da primeira 

caixa permite escolher o speaker (dispositivo de som) que deseja usar para ouvir o 

seminário. 
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Figura 10 – Teste das Configurações de Som. 

 

 

Chat  

Se clicar no ícone ‘Chat’ (Bate-papo), uma janela de chat (figura 11) será aberta no lado 

direito do ecrã, permitindo-lhe interagir com o anfitrião (‘host’), com o palestrante 

(identificado por ‘Panelist’) ou com todos os participantes. 

 
Figura 11 – A janela de chat. 

 



8 
 

 

Q&A 

Se clicar no ícone ‘Q&A’ (perguntas e respostas), terá acesso a uma janela no centro do 

ecrã (figura 12) onde pode colocar uma questão ao palestrante. As questões colocadas 

desta forma não serão vistas pelos restantes participantes. 

 

 
Figura 12 – A janela de Q&A (perguntas e respostas) 

 

 

Opções de Visualização   

Enquanto o palestrante está a partilhar um PowerPoint, poderá perceber que não tem 

acesso aos outros aplicativos dos Windows, como o Word e Email. Pode mudar este modo 

usando a opção ‘Exit Full Screen’, no menu ‘View Options’ que aparece no topo do ecrã – 

ver abaixo figura 13. 

O menu ‘View Options’ permite personalizar o modo de visualização do ecrã que está a 

ser partilhado pelo palestrante. Por exemplo, a opção ‘Zoom Ratio’ permite aumentar o 

tamanho do texto. A opção ‘Side-by-side Mode’ permite visualizar a lista dos restantes 

participantes ao lado do PowerPoint. 

 

 
Figura 13 – Menu ‘View Options’ localizado no topo do ecrã, aparece quando o palestrante está a 

partilhar um PowerPoint 
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Sair do Seminário 

Se deseja sair do seminário antes do final, deve fazê-lo clicando em ‘Leave Meeting’ no canto 

inferior direito do ecrã – ver figura 14. Não deve simplesmente fechar o browser (navegador). 

 
Figura 14  –  Sair do Seminário 


