
ORIENTAÇÕES E DICAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES 
VIRTUAIS DA ABAR 

• As Reuniões das Câmaras Técnicas da ABAR não são abertas ao público, sendo permitida 
somente a participação de servidores e colaboradores das agências associadas à ABAR, além dos 
Palestrantes convidados. Portanto, ressaltamos que o link e senha de acesso são intransferíveis e 
não deverão ser compartilhados. 

• O acesso à reunião será permitido somente após a conferência do seu nome e agência na lista de 
inscrição. 

• Ao clicar no link você será redirecionado à sala de espera da reunião, quando deverá alterar a sua 
identificação (renomear), informando seu nome, sobrenome e agência (ex: José Silva – ARCE), 
para que seja possível identificarmos seu nome na lista de credenciamento e admitirmos seu 
acesso à reunião. 

• Sugerimos acessar o link da reunião com 30 minutos de antecedência ao início do evento, para 
que possa seguir as orientações acima e evitar qualquer atraso ou contratempo. 

• A Reunião será realizada pela ferramenta Zoom. Caso acesse pelo seu celular, será necessário 
baixar o aplicativo Zoom com antecedência. 

• Somente os palestrantes e Coordenadores terão acesso aos microfones. Os demais participantes 
poderão se manifestar por meio do Chat, disponível na ferramenta Zoom, ficando a cargo do 
moderador acompanhar os comentários e perguntas. 

• Ressaltamos que é muito importante ter uma internet estável, escolher um local silencioso e, de 
preferência, sem muita decoração ou informação que possa desviar a atenção dos demais 
participantes; 

• Os certificados serão enviados para os participantes credenciados. Por isso, reiteramos a 
importância em identificar-se corretamente, após ingressar na sala de espera da reunião, conforme 
orientação acima (nome, sobrenome-agência); 

• Durante a reunião, será disponibilizado no chat um link para acesso à Pesquisa de Satisfação . É 
de extrema importância que os participantes respondam à pesquisa, visando o aperfeiçoamento 
dos eventos da ABAR. O link será postado no chat pela equipe da ABAR. Contamos com sua 
colaboração!


