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Jitsi Meet- Conferências
 O Jitsi Meet é uma ferramenta online que permite fazer chamadas gratuitas com até 20 
pessoas. A plataforma possui mecanismos que permitem ao usuário compartilhar a tela, gravar 
a reunião, exibir vídeos do YouTube e transmitir a chamada ao vivo em seu canal. Um ponto 
prático do Jitsi é que o usuário não precisa fazer login para iniciar ou participar de chamadas. 
Caso esta ferramenta for utilizada para Bancas não se recomenda convidar membros públicos.

1º Passo: Acessar  https://meet.jit.si/

2º Passo: Digite um nome para a sala que deseja criar e clique em “ir”. Não é necessário fazer 
login para criar a vídeochamada; 

3º Passo: Na página seguinte o Jitsi Meet solicitará permissão para acessar a câmera e/ou 
microfone do seu computador. Clique em “permitir”. É necessário conceder a permissão pra o 
uso da câmera e do microfone na conferência;
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4º Passo: Digite o nome com o qual será identificado, e em seguida clique em “join meeting” 
para entrar na sala.

5º Passo: Em “security options” localizada no canto inferior da tela o moderador consegue 
adicionar uma senha e fazer com que seja aprovada a entrada dos participantes. Não é 
necessário habilitar as duas opções, mas recomenda-se a criação de uma senha.
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6° Passo: Em “gerenciar qualidade”, localizado em “mais ações”, é possível selecionar a 
qualidade de definição do vídeo com base na internet disponível; 

7º Passo: Em “convidar pessoas” é possível convidar os participantes pelo e-mail ou copiando 
e compartilhando o link. Caso queira enviar apenas a senha, que ela seja entregue de forma 
diferente do link, por exemplo, se o link for enviado por e-mail é recomendado que a senha seja 
enviada por mensagem de texto;
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Caso seja enviado um e-mail selecione o ícone do gmail e depois será aberto um novo guia 
onde será possível colocar os e-mails dos convidados. 

8º Passo: Em “iniciar uma transmissão ao vivo” é possível compartilhar a reunião ao vivo pelo 
youtube. Essa ferramenta será explicada melhor no próximo manual;


