
CISCO WEBEX
MEETINGS
Cartilha de utilização de ferramentas 
de videoconferência na internet



O que é Cisco Webex Meetings?
O Webex Meetings é parte dos softwares corporativos da Cisco voltados 
para trabalho à distância. Além do Meetings, existem soluções para 
evento, treinamentos e suporte técnico. O Webex Meetings é gratuito para 
videoconferências com até 100 participantes. 

Conta com imagem em HD, compartilhamento de tela e uma sala privada. 
Qualquer pessoa pode participar de uma reunião on-line, através do link da 
sala de reunião do organizador. 

As vantagens do Webex são a privacidade e as configurações possíveis da 
ferramenta (como impedir a entrada de participantes depois de 10 ou 20 
minutos depois do início ou configurar todos os participantes a entrarem 
com o microfone mudo).



Criar uma conta
Ao entrar no site webex.com.br role para baixo para ver o botão “Inscreva-se agora, é grátis”. 
Faça o cadastro (lembre-se de usar e-mails profissionais para tal - evite misturar contatos profissionais e pessoais).
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Como usar?
É possível utilizar o Cisco Webex Meetings pelo site webex.com.br (no 
seu computador ou celular), ou através de aplicativos para Android (a 
maior parte dos smartphones usam o Android do Google como sistema 
operacional) e iOS (iPhones e iPads). Basta acessar a loja de aplicativos 
(Google Play ou App Store) do seu smartphone e baixar o aplicativo Cisco 
Webex Meetings.

http://webex.com.br


Para fazer chamadas de vídeo
Depois de criar sua conta de organizador, você estará na sua sala de 
reunião exclusiva. Essa sala possui um link - o que as pessoas usarão 
para acessar sua sala e aguardar o início da chamada. Uma vez que os 
participantes da reunião estiverem todos conectados à sala, basta clicar 
em “iniciar uma reunião”.

Também é possível inserir contatos (e importá-los 
de uma lista de e-mails), através da ferramenta de Contatos 
do Webex.



Para fazer chamadas de vídeo
Antes de entrar na videochamada, o participante pode ajustar 
as configurações de áudio e vídeo.

Dica importante: para utilizar a opção de agendamento de 
reuniões, configure primeiro o fuso horário para o padrão 
Brasileiro (UTC -3 - Brasília).



Saiba mais e acesse todos os conteúdos do 
Movimento Juntos em:

blog.unimedbh.com.br/juntos

http://blog.unimedbh.com.br/juntos

