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TUTORIAL GOOGLE MEETS 

Este tutorial foi desenvolvido para auxiliar a utilização da ferramenta Google 

Meet que possibilita a proximidade com os docentes através de chamadas de áudio e 

vídeo em salas virtuais, sem necessidade de instalação de aplicativos, possui 

segurança de conexão criptografada, com desempenho garantido e simplicidade visual 

para não deixar seus usuários confusos. As aulas são disponibilizadas através de link 

que permite a visualização em computador e celular com baixo consumo de dados. 

O acesso ao link da sala virtual pode ser por celular via whatsapp, email ou 

sistema Perseus. Link é enviado via google agenda e chega diretamente ao email 

cadastrado no sistema Perseus, por isso pedimos que confira seu perfil para ver se 

esta atualizado. 

1 - COMO ACESSAR O GOOGLE MEET via sistema Perseus 

Para ter acesso Google Meet, acesse o sistema Perseus utilizando seu login e senha 

através do portal educacional. O nosso site foi repaginado para que ficasse mais leve 

e fluído. Este acesso pode ser pelo computador ou celular. 
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2 – OUTRAS FORMAS DE ACESSAR O GOOGLE MEET  

 

2.1 – WHATSAPP   

Você pode acessar através do link enviado pelo 

whatsapp, disponibilizado no grupo da turma. Talvez 

seu celular solicite que seja necessário baixar um 

aplicativo. Ele rápido, fácil e leve para baixar. Após 

esse procedimento basta voltar no grupo e clicar no 

link. Será solicitado para ser aceito na sala. 

OBS.: Você pode utilizar o whatsapp web para 

acessar no computador. 

 

2.1 – Email 

Você receberá em seu e-mail um link através do google agenda indicado o dia e hora 

da aula, no computador basta clicar e você será direcionado 

  

 


