
Oficinas de Qualificação para Conselheiros Municipais de 

Saúde do Oeste da Bahia 

 

Manual do Participante 

 

Criamos esse material para sanar possíveis dúvidas no acesso às oficinas e deixá-los mais 

confortáveis no ambiente virtual. Qualquer dúvida ou questionamento estaremos a 

disposição via e-mail (comunicacaocmsbarreiras@gmail.com) ou grupo no WhatsApp 

(OFICINA DE QUALIFICAÇÃO).  

• O link para as aulas será disponibilizado via: e-mail, grupo do WhatsApp em 

forma de mensagem e na descrição do grupo; 

• As aulas poderão ser acompanhadas ao vivo via: Google Meet e Youtube; 

• Caso não consiga assistir a aula ao vivo, a lista de presença ficará disponível da 

sexta-feira as 19:00 horas até as 00:00 horas do domingo; 

• Aquelas aulas em que os palestrantes disponibilizarem material, ele será enviado 

no grupo e via e-mail, no entanto, não conseguimos garantir isso para todas as 

oficinas; 

• Lembrando que só terá acesso ao certificado quem participar de pelo menos 75% 

das aulas de março a novembro de 2021;  

• Esse material foi criado usando como referência uma conta no Gmail, Windows 

8, Google Chrome e IOS, caso seu aparelho celular ou computador tenha 

algumas divergências, conseguirá acessar as aulas da mesma forma. 

 

1. Acessando as aulas via computador: 

Na última quinta-feira de cada mês, você receberá um e-mail com o link da aula a ser 

realizada no outro dia (sexta-feira).  

PASSO 1  

Abra sua conta de e-mail no computador e clique no e-mail recebido do Conselho 

Municipal de Saúde de Barreiras 

 

mailto:comunicacaocmsbarreiras@gmail.com


 

 

PASSO 2 

Leia o e-mail atentamente, nele estarão as opções de acompanhar as aulas via Google 

Meet ou Youtube, em seguida, no horário da aula (a partir das 18 horas, na última sexta-

feira de cada mês), clique em uma das opções.  

 

 

2. Acessando as aulas via celular  

PASSO 1 

Abra sua conta no celular e clique no e-mail recebido do Conselho Municipal de Saúde 

de Barreiras 



       

 

PASSO 2 

Leia o e-mail atentamente, nele estarão as opções de acompanhar as aulas via Google 

Meet ou Youtube, em seguida, no horário da aula (a partir das 18 horas, na última sexta-

feira de cada mês), clique em uma das opções. 

 

 

3. Todas as informações disponibilizadas via e-mail, também serão enviadas no 

grupo do WhatsApp em forma de mensagem ou na descrição do grupo 

PASSO 1 

Ache o grupo OFICINA DE QUALIFICAÇÃO em seu WhatsApp, abra o grupo e clique 

em cima do nome.  



          

 

 

PASSO 2 

Clique em Ver mais... para ver a descrição do grupo, no dia da aula o link de acesso será 

atualizado, assim como, a lista de presença.  

         

PASSO 3  

Informações importantes serão disponibilizadas via mensagens enviadas por Natacha, 

Estéfanne ou Caline. 



 

 

4. Entrando no Google Meet via computador 

PASSO 1 

Após clicar no link de acesso será redirecionado a outra página, logo, sua câmera e 

microfone estarão abertos, com isso pedimos que cliquem nos ícones destacados para 

desligá-los. 

 



 

PASSO 2 

Após desligar câmera e microfone é só solicitar o acesso à aula no botão ao lado (PEDIR 

PARA PARTICIPAR), pode ser que demore alguns instantes ou tenha que solicitar 

novamente, pedimos que siga os passos com paciência, pois muitas vezes ocorre uma 

sobrecarga para aceitar as solicitações.  

 

 

 

 

5. Entrando no Google Meet via celular  

PASSO 1 



Desligue a câmera e microfone, clique em participar e aguarde.  

             

 

 

6. Preenchendo a lista de presença  

Durante a aula, uma palavra-chave será disponibilizada, para preencher a lista de 

chamada, o que poderá ser feito durante a aula ou até o domingo as 00:00 horas.  

Via computador:  

PASSO 1 

Quando a palavra – chave aparecer clique nas mensagens da aula.  

 

PASSO 2 



Clique no link enviado e, em seguida, você será redirecionado para um formulário, 

preencha e retorne para aula. Caso você tenha clicado em enviar, não se preocupe, seu 

formulário foi enviado. 

      

 

Via celular  

PASSO 1  

Dê um toque na tela, aparecerá um menu, clique nos 3 pontinhos no canto inferior direito 

e em seguida entre na opção MENSAGENS NA CHAMADA 

           

PASSO 2  

Após ver o chat da aula, clique no link, preencha o formulário e retorne para aula.  



        

 

7. Youtube  

Caso assista a aula pelo YouTube na transmissão ao vivo, ou até domingo as 00:00hrs o 

link do formulário ficará disponível no chat e descrição do vídeo 

 

 

 

Atenciosamente 

Equipe de Organização 


