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1. Equipamentos e
     recursos

A. Privilegie o uso de computador, de mesa ou 
portátil, no lugar de um aparelho telefone celular 
ou tablet. Além de oferecer uma tela maior, o 
computador proporciona o compartilhamento 
facilitado de arquivos, além de possibilitar o 
manuseio e consulta de arquivos que podem ser 
necessários durante a atividade.

B.Utilize fones de ouvido com microfone 
incorporado. O microfone do computador ou do 
celular captam muitos ruídos do ambiente. Se 
possível e especialmente em atividades de longa 
duração, utilize um headset (fone de ouvido com 
abafadores); pode parecer grande e desajeitado, 
mas o headset oferece um conforto acústico 
muito superior em relação aos fones de ouvido 
convencionais.

C. Instale nobreaks nos aparelhos energizados, 
especialmente nos modens e roteadores, para 
assegurar a continuidade de funcionamento da 
internet no caso de falta de energia. Isso vale, 
também, para os computadores sem bateria interna.
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D. Se disponível no local, conecte-se à internet 
por cabo, ao invés do WiFi. A estabilidade e 
velocidade do sinal por cabo é, normalmente, muito 
superior ao WiFi.

E. Certifique-se de possuir um serviço de internet 
com boa velocidade, com um mínimo de 30MBPS, 
seja de download que de upload. Solicite ao seu 
provedor de internet para distribuir seu sinal em 
70% download e 30% upload (normalmente, esta 
distribuição é de 90%/10%). 
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3. Como comportar-se

A. Procure se familiarizar antecipadamente com o 
aplicativo que será utilizado na atividade (Zoom, 
Microsoft Teams, Google Meet, ...), especialmente 
se você for o anfitrião da atividade. Estes aplicativos 
oferecem vários recursos e não é conveniente 
aprender a utilizá-los durante a atividade – 
normalmente, não dá certo.

B. Seja pontual, ingressando na atividade entre 5 e 
2 minutos antes do horário previsto. Além da perda 
de conteúdo, ingressos tardios disturbam o anfitrião 
que, a esta altura, estará concentrado na atividade.

C. Em atividades interativas (cursos, reuniões, ...), 
mantenha o seu vídeo sempre ligado e microfone 
desligado quando não estiver falando. As pessoas 
querem ver você (suas reações, linguagem corporal, 
estado de concentração e participação, ...), mas 
não querem ouvir os sons do ambiente no qual está, 
sua respiração e espirros. Caso esteja participando 
de congressos, seminários ou palestras (atividades 
de baixa ou nenhuma interatividade) mantenha a 
câmera e microfones desligados. 

D. Mantenha-se o mais imóvel possível, pois o 
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excesso de movimentação provoca desconforto 
e distração para quem está do outro lado de sua 
câmera.

E. Caso esteja participando da atividade a 
partir de seu ambiente doméstico, não descuide 
da aparência: camisetas regata, bonés e outros 
itens similares não combinam com atividades 
profissionais.

F. Manifeste-se de acordo com as regras 
estipuladas para a atividade. Em reuniões ou 
debates, a manifestação é, normalmente, livre. 
Neste caso, utilize o microfone. Em cursos, 
o instrutor/professor apresenta as regras de 
manifestação no início da atividade. Em palestras, 
lives e outras atividades destinadas a grandes 
públicos, a manifestação dos participantes é 
inexistente ou limitada – procure conhecer as 
regras antecipadamente. Mas, atenção: evite ficar 
competindo com o palestrante, postando suas 
considerações na sala de bate-papo (chat): as 
pessoas foram à atividade para conhecer os pontos 
de vista do palestrante, não os seus. Manifeste-se de 
acordo com as regras.
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4. Caso você seja o anfitrião/ 
     organizador da atividade:

A. É mandatório conhecer os recursos da 
plataforma utilizada, ou tenha alguém na 
retaguarda com este conhecimento suportando a 
atividade.

B. Envie o convite para a atividade com 
antecedência adequada, fornecendo as orientações 
para participação, o eventual material de apoio 
(pauta da reunião, arquivos, apostilas, ...) para 
conhecimento prévio e o link de acesso. Atente 
que o envio de link de acesso via Whatsapp limita 
o acesso por computador e vice-versa (não é fácil 
transferir um link entre o computador e o celular). Na 
dúvida sobre qual recurso os participantes utilizarão, 
envie o link de acesso por email e mensagem por 
celular (SMS ou Whatsapp).




