
TUTORIAL

Como criar uma reunião 
segura no Google Meet
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DICAS GERAIS

- Dar preferência, sempre que possível, para
convidar usuários com e-mails do próprio domínio.
 No caso da UFSM, o domínio deve conter: ufsm.br.

- Quando o link é público, qualquer usuário com
acesso ao link pode tentar acessar a reunião
dependendo apenas da aprovação do organizador.
SugerimosSugerimos não utilizar o compartilhamento do link
para o acesso às reuniões/palestras a fim de 
evitar a participação de usuários indesejáveis.

- é importante manter uma lista de participantes/
convidados para a reunião a fim de conferir os
nomes/e-mails no momento de aprovar a 
participação. Para manter essa lista de
participantes,participantes, pode ser usado um formulário de 
inscrição prévio à reunião ou uma lista de chamada.

2



Criando uma videochamada
via Google Agenda
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    A forma mais segura de criar uma videochama-
da/reunião é através do Google Agenda. Basta 
criar um evento e adicionar os convidados. As 
etapas para criar uma reunião através do Google 
Agenda são as seguintes:

1. CRIE UM EVENTO NO GOOGLE AGENDA



2. Clique em “Adicionar convidados” ou “Add 
guests” e digite os nomes ou e-mails das pes-
soas que você quer convidar. Neste campo, você 
pode inserir uma lista de e-mails com os en-
dereços separados por “,” (vírgula), por exemp-
lo: usuario1@ufsm.br, usuario2@ufsm.br,(...).
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  Nesta etapa também é possível configurar as 
permissões dos usuários convidados. Este é o 
maior diferencial da criação de uma reunião 
através do Google Agenda, já que essa configu-
ração não é possível em reuniões criadas de 
outras formas. Ao remover a seleção dos 
respectivos campos, é possível: 

- Impedir que os usuários modifiquem o evento;
- Impedir que os usuários convidem outros 
usuários;
- Impedir que os usuários vejam a lista de con-
vidados;
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os convidados podem encaminhar o link da re-
união para outras pessoas. Se uma pessoa não 
convidada tentar entrar no evento do Agenda, 
um participante da sua organização precisará 
aceitar a solicitação. Por isso, também é impor-
tante manter a lista de presença/convidados.

 3.  Clique em “salvar” ou “Save”.
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 4. Clique em “Enviar” ou “Send” para notificar 
os convidados.

 5. Após esta etapa, os usuários convidados 
receberão um e-mail com as informações da 
reunião.



Durante a realização da 
reunião

   Ao acessar a reunião, o organizador ainda pode 
configurar outras opções de segurança:
 
 1. No canto inferior esquerdo da tela de reunião, ao 
lado do nome, existe a opção “Controles do organi-
zador”:
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dicas para professores

   Para professores, o suporte do Google também 
sugere algumas dicas de segurança:

11 - Impedir que os alunos reutilizem reuniões da 
turma: para garantir que os alunos não entrem no-
vamente em uma reunião já encerrada, use reuniões 
com apelidos em vez de iniciar uma reunião em um 
evento do Google Agenda. Mesmo que você reutilize o 
mesmo apelido, os participantes não podem entrar 
novamente em reuniões com apelido depois que o 
úúltimo participante vai embora, e o código de 10 dígi-
tos da reunião deixa de funcionar.
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dicas para professores

2 - Para criar uma reunião com apelido, use um dos se-
guintes métodos:

- Use um link curto, como g.co/meet/nickname;

- Acesse meet.google.com ou os apps Meet para dis-
positivos móveis e digite o apelido da reunião no 
campo "Participar ou iniciar uma reunião";

- Use o código do Meet gerado automaticamente pelo 
Google Sala de Aula.
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FONTES

- https://bit.ly/37i1qjD

- https://bit.ly/34ad1zf

- https://bit.ly/3o2H7fX
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