
MICROSOFT TEAMS
Cartilha de utilização de ferramentas 
de videoconferência na internet



O que é o Microsoft Teams?

Ferramenta de trabalho em grupos da Microsoft. É similar ao 
Slack, em que há canais e documentação diferentes para projetos 
específicos. É integrado ao Office 365, portanto bastante útil para 
quem já utiliza ferramentas da Microsoft. 

É gratuito para empresas com até 300 colaboradores. Também 
conta com integração ao calendário e pode ter bots (robôs) para 
funções pré-determinadas. 

Conta com a possibilidade de chamadas por voz e vídeo, e as 
videoconferências podem ser gravadas como documentação 
do projeto. O número máximo de participantes em uma 
videoconferência é 250.



Como se cadastrar?
Acesse o site do Microsoft Teams e escolha a opção “Inscrever-se gratuitamente”. 
Você pode criar e-mails do Outlook Live para todos da sua empresa e usar esses 
e-mails para cadastrar a equipe no Teams. 

Página Inicial do Microsoft Teams.

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://outlook.live.com/owa/


Como usar?
É possível utilizar o Microsoft Teams pelo site do Microsoft Teams (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 Microsoft Teams.



Para fazer chamadas de vídeo
A primeira tarefa necessária é adicionar sua equipe. O primeiro canal já está criado (Geral), e você pode criar 
canais específicos para cada projeto diferente que o time esteja trabalhando. Ao criar um canal específico para 
um projeto, todas as comunicações daquele projeto (chamadas de voz e vídeo inclusas) têm a opção de serem 
gravadas como documentação.



Caso não deseje criar os canais e apenas fazer uma ligação de vídeo, 
basta acionar o ícone de “chamadas” no menu do canto esquerdo.

Ao lado do nome do contato há dois ícones: o de telefone faz 
chamadas de voz e o de câmera faz chamadas de vídeo. Caso 
o contato não esteja disponível, é possível deixar gravada 
uma mensagem de voz, como uma secretária eletrônica.

Para fazer chamadas de vídeo



O Teams conta ainda com um tutorial na própria ferramenta, 
sugerimos seguir o tutorial para conhecer todas as funcionalidades da mesma.

Para fazer chamadas de vídeo



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

blog.unimedbh.com.br/juntos

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

