
Orientações para 

acesso por Videoconferência 

Sala Virtual 

Cursos – Centro Médico RP 



Você poderá acessar a sala virtual através dos dispositivos abaixo: 

Tablet 
Android ou iOS 

Smartphone 
Android ou iOS 

Notebook 
Windows ou MAC OS 

PC 
Windows ou MAC OS 

- Certifique-se que o seu dispositivo esteja numa conexão com a Internet. 
 
- Para Tablets e Smartphones, verifique o status de bateria do dispositivo e 
sempre tenha um carregador por perto. 
 
- Para Notebooks e PCs, certifique-se que Câmera e Som estejam disponíveis. 



Baixe o aplicativo GRATUITO, 

ao lado, através do App Store 

(iOS) ou do Google Play 

(Android) . 

O que é necessário para conectar os dispositivos na sala virtual ? 

Lifesize Video Conferencing 

Para quem usará notebook ou 

PC, basta ter o navegador de 

internet Google Chrome. Navegador  Google Chrome 

Tablet ou Smartphone 
Android ou iOS 

Notebok ou PC 
Windows ou MAC OS 



Conexão com Tablet ou Smartphone (passo a passo) 

01 – Ao instalar o aplicativo Lifesize Video 

Conferencing, clique nele e você encontrará a tela 
indicada na figura ao lado. 
 

02 – Clique no botão  SOU UM VISITANTE 

conforme indica a seta na figura ao lado. 
 



Conexão com Tablet ou Smartphone (passo a passo) 

03 – Digite seu nome e sobrenome no espaço que 

sinaliza NOME. 
 

04 – Em seguida, no espaço indicado como 

EXTENSÃO digite o seguinte número: 
 

  440397 
 



Conexão com Tablet ou Smartphone (passo a passo) 

05 – Digite a senha de 04 dígitos que será 

fornecida a você no espaço indicado como 
CÓDIGO DE ACESSO. 
 

06 – Em seguida, pressione o botão # PARTICIPAR 

DA REUNIÃO, indicado na seta ao lado. 
  



Conexão com Tablet ou Smartphone (passo a passo) 

07 – Você entrará na sala virtual e terá um menu na 

sua tela na parte inferior, como indica a figura ao lado.  

 

08 – Para evitar que os ruídos do seu ambiente 

interfiram na apresentação, orientamos que você 
coloque o seu microfone no MUDO, clicando sobre o 
ícone indicado abaixo. Só liberando quando for fazer 
perguntas. A câmera também pode ser interrompida, 
basta clicar no ícone         . 
  



Conexão com Notebook ou PC (passo a passo) 

01 – Abra o navegador Chrome e acesse o link 

abaixo: 
 

http://lifesizecloud.com/440397 
 

02 – Abrirá a tela ao lado, e você irá colocar 

seu nome e sobrenome no lugar indicado 
DIGITE SEU NOME AQUI. Em seguida colocará 
um e-mail pessoal no local indicado como 
DIGITE SEU E-EMAIL DE TRABALHO AQUI. Em 
seguida clique em Próximo. 
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Conexão com Notebook ou PC (passo a passo) 

03 – O navegador solicitará permissão de 

microfone e câmera para essa conexão. 
Clique em PERMITIR, como indica a seta ao 
lado. 
 
 
 

04 – O navegador habilitará a tela  ao lado. 

Você irá testar sua câmera, microfone e 
saída de áudio (fone de ouvido ou caixas de 
som). 
 



Conexão com Notebook ou PC (passo a passo) 

05 – Para saber se o microfone está ativo, 

verifique se a barra, indicada com a seta ao lado, 
se movimenta quando você está falando. 

 
 
 
 
 

06 – Caso não se movimente, troque  entrada 

do microfone. ESSE MESMO PROCEDIMENTO É 
VÁLIDO PARA SAÍDA DE ÁUDO. Troque a saída de 
áudio caso não esteja ouvindo o TESTE MY 
SPEAKERS. 



Conexão com Notebook ou PC (passo a passo) 

07 – Quando câmera, microfone e saída de 

som (fone de ouvido ou caixa de som) estiverem 
funcionando, clique em JOIN para entrar na sala 
virtual. 

 
 
 
 

08 – Digite a senha de 04 dígitos que será 

fornecida a você no espaço indicado como 
CÓDIGO DE ACESSO  e em seguida clique em # 
ENTER MEETING. 



09 – Para evitar que os ruídos do seu ambiente interfiram na apresentação, 

orientamos que você coloque o seu microfone no MUDO, clicando sobre o 
ícone indicado abaixo. Só liberando quando for fazer perguntas. A câmera 
também pode ser interrompida, basta clicar no ícone        . 
  

Conexão com Notebook ou PC (passo a passo) 



10 – Para maximizar o vídeo do professor ou da apresentação, basta arrastar a 

seta indicada na figura abaixo para direita ou para esquerda. 
 
 

Conexão com Notebook ou PC (passo a passo) 


