
INTRODUÇÃO  
AO JOIN.ME



4. Convide pessoas para a sua reunião

A partir da barra de ferramentas do aplicativo join.me, você 

pode convidar pessoas por e-mail para a reunião ou copiar 

o link da reunião para enviá-lo manualmente a colegas 

e clientes.

5. Compartilhe sua tela

Quando estiver pronto para compartilhar sua tela, clique no 

botão com o monitor laranja na barra de ferramentas do  

join.me. Assim, todos os participantes da reunião passam 

a ver sua tela. Para compartilhar uma tela específica, mantenha 

o ponteiro do mouse sobre o botão com o monitor laranja, 

clique na seta branca e selecione “Compartilhar janela”. Clique 

na janela a ser compartilhada e ela ficará destacada em 

laranja. Pronto. É só aproveitar sua primeira reunião no  

join.me!

Para aproveitar ainda mais o join.me – com dicas para 

usuários, guias de recursos e benefícios, white papers, vídeos 

e muitos outros materiais – acesse a página de recursos do 

join.me em join.me/resources.

 ŋ  Dúvidas? Ligue para +1 (877) 251 8373 ou 
acesse help.join.me 

O join.me é o aplicativo instantâneo de reunião on-line que 

facilita como nunca a colaboração. Use o join.me para encon-

trar mais clientes, converter mais vendas, reduzir ciclos de 

vendas e ter mais produtividade.

Os primeiros passos são simples...

1. Ative sua conta do join.me

Acesse join.me, clique no botão “Efetuar login” no canto 

superior direito da tela e digite seu e-mail de trabalho e sua 

senha. Simples assim. Sua conta está ativa!

2. Personalize o join.me

Após a ativação da conta, você verá uma tela inicial. Na guia 

“configurações da reunião”, você pode criar um link pessoal, 

carregar uma foto para a sua bolha de participante ou ativar 

divertidos join.moji. Nessa guia, também é possível carregar 

uma imagem para ser seu plano de fundo no join.me e geren-

ciar outras configurações da reunião. Abuse da criatividade. 

Afinal, a reunião é sua!

3. Inicie uma reunião

Para iniciar uma reunião, é só voltar à guia inicial e clicar 

no botão “Iniciar reunião”. Você pode usar seu link pessoal 

ou um código de reunião. O aplicativo para desktop do 

join.me será baixado e sua primeira reunião será iniciada 

automaticamente!
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