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Localização
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Instalação TeamViewer

• Programa para ser instalado no computador (grátis*)

• https://www.teamviewer.com/pt-br/meeting/

– Antes de baixar, veja as instruções no próximo slide

– TeamViewer Meeting – 17 Mb

• Aplicativo de celular

• Loja de aplicativos do seu celular (grátis*)

– TeamViewer Meeting (TeamViewer) – 29 Mb

*Grátis para uso não comercial

https://www.teamviewer.com/pt-br/meeting/


Instalação TeamViewer

Opção Errada!!!
Se clicar nessa aba, vai instalar o
TeamViewer completo com opções e
recursos desnecessáriosEssa opção que instala somente o

TeamViewer Meeting, que
contém recursos necessários.



Participar da Reunião - Computador

Após instalar um ícone será adicionado na sua área de
trabalho, através dele que vai realizar a reunião. Para
acessar a reunião, será disponibilizado um código sempre
iniciado pela letra “M” e seguido por 3 conjuntos de
números. Esse código vai ser solicitado na primeira tela do
programa, não é necessário digitar os traços ou a letra “M”,
o programa completa automaticamente.



Participar da Reunião - Celular

Não precisa digitar a letra “M” é
importante principalmente no
aplicativo para celular, pois ao acessar
o campo destinado para inserir o ID
da reunião, irá aparecer somente o
teclado numérico.



Participar da Reunião
O programa irá lhe perguntar qual dispositivo você deseja utilizar
para captar o áudio e vídeo e em qual dispositivo deseja reproduzir o
som. Pode aproveitar para testar o microfone nesta etapa.

Pode também habilitar
ou desabilitar a
câmera, entretanto é
essencial que o
microfone esteja
habilitado



Recursos da Reunião

Após selecionar os dispositivos que deseja utilizar
irá ter acesso a reunião com o compartilhamento
de tela do microscópio, onde poderá observar
suas amostras em tempo real.

Pode expandir a tela compartilhada nesse botão.



Interrupção da Conexão
Eventualmente a conexão
pode ficar instável, assim
uma mensagem como
essa será exibida na sua
tela. Aguarde alguns
instantes o
restabelecimento, assim
que a internet conectar
novamente todo o áudio
que foi enviado durante o
período de interrupção
será enviado, causando
alguns ruídos, novamente
aguarde alguns instantes
até normalização.



Indicação de Região de Interesse
Além do TeamViewer ser um programa
leve e de fácil uso a principal vantagem
frente aos demais programas é que o
usuário pode indicar ao operador
regiões de interesse através de um
duplo clique.

Ao realizar um duplo clique, uma seta será apresentada naquela região para você e
para o operador do MEV, facilitando a indicação de pontos de interesse. Esse
recurso está disponível também pelo aplicativo do celular, bastando pressionar a
tela por alguns segundos (como se fosse um clique longo)



Indicação de Região de Interesse

Esse recurso também está
disponível para indicar
posições de interesse para
medição do EDS.



Indicação de Região de Interesse

Assim o operador sabe seu
ponto de interesse com
precisão. Essa função não gera
clique na tela do operador,
então não precisa se
preocupar em clicar onde não
devia, ela apenas indicará
uma posição.



Recursos de Reunião

Caso expanda uma janela
errada (que não seja a tela
compartilhada), não se
preocupe, pois as funções
estão sempre disponíveis na
parte inferior da tela e ali
pode retornar para a tela
compartilhada.



Encerrar Reunião
Após encerrar a reunião e
clicar no “X” para fechar a
tela, notará no canto inferior
direito que o TeamViewer não
foi encerrado.

Podemos evitar que ele fique
aberto clicando com o botão
direito e selecionar fechar na
região dos ícones ocultos ou
seguir os próximos passos
para evitar que siga sendo
executado em segundo plano.



Na tela do TeamViewer
Meeting clique em
“Configurações”



Em seguida na opção “Avançado” e por
fim em “Mostrar as opções avançadas”



Precisa desabilitar as duas opções destacadas em vermelho



Observe as opções desabilitadas. Assim que clicar em “OK” o
programa não será carregado automaticamente ao iniciar o
Windows (apenas quando clicar no ícone) e ao fechar o
programa ele será encerrado por completo.



Orientações
Alguns conselhos para sua sessão ser melhor aproveitada.

• Cuidado com microfonia.
– Microfone captar áudio do alto-falante. Ocorre principalmente ao 

utilizar no mesmo ambiente o celular e computador. Se for usar dois 
dispositivos, não esqueça de desligar o áudio de um deles.

• Evite mais de uma pessoa falando ao mesmo tempo.
– Como a fonte de áudio é uma só, a fala misturada pode ser inaudível.

• Arquivos de imagem e EDS.
– Um link para seus arquivos serão enviados via e-mail.


