


Clique no botão presente no e-mail de confirmação do 
Congresso que você recebeu.

Você também pode clicar nos botões existentes na página 
calendário do Congresso ou nas páginas de cada evento 

específico, no site da Abraman.

Como acessar a transmissão 
Site

SiteE-mail
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A equipe de organização do Congresso escolheu a plataforma GoToWebinar para realizar a transmissão.
Veja como é fácil baixar e instalar o aplicativo do GoToWebinar para que você tenha acesso

à transmissão por meio de computadores

Após clicar em um dos links da etapa anterior, uma página irá se abrir em seu navegador e fará o download.
Basta seguir as instruções exibidas na tela conforme a figura. (Clique em "Abrir GoTo Opener"

se o navegador solicitar. Se o GoToWebinar não for iniciado, clique em "tente novamente"
ou clique em "baixe e execute o GoToWebinar")

Como baixar e instalar o GoToWebinar 2 (Computadores)



Caso entre antes do organizador, 
aparecerá essa janela confirmando 
sua conexão. Seu microfone estará 
desativado por padrão e só poderá 
ser habilitado por um organizador. 

Clique em ok.

Conheça as principais interfaces3

Você verá o painel de controle do 
GoToWebinar na tela quando

a sessão começar. (não se preocupe, 
as funções básicas estão ao lado. E 
diante de qualquer problema, basta 

perguntar a um organizador)

Recolhe/expande o painel

Microfone On/Off

Maximiza tela

Levanta / abaixa a mão, 
chamando atenção da equipe 
organizadora (Use o campo 
dedicado à perguntas sempre 
que precisar) 

(Computadores)



Disponível para Windows e Mac4

Apesar de algumas pequenas diferenças visuais, as funções no painel básico permanecem 
idênticas. Dessa forma, as explicações até aqui se aplicam às duas plataformas.

Windows Mac 



Acesse também por dispositivos móveis5
No Android:

Na loja, toque no botão 
“Instalar” e aguarde o 

download e instalação do 
aplicativo.

Evento Teste

Ao acessar a sessão pelos 
links anteriores, através do 

seu dispositivo Android, 
verá uma tela como essa.

Toque no botão para 
instalar o app através de 
sua loja de aplicativos.

Após a instalação, toque 
no botão “Continuar”

(Android)



Acesse também por dispositivos móveis5
No iOS:

Uma nova página será 
aberta. Toque no botão 

para abrir o app pela loja 
de aplicativos de seu 

dispositivo.

Ao acessar a sessão pelos 
links anteriores, através do 
seu dispositivo iOS, verá 

uma tela como essa.

Toque no botão para 
instalar o app.

Toque no botão “Abrir”

(iOS)



Principais interfaces em dispositivos móveis6
1  Toque para fazer perguntas.

2  Toque para levantar a mão, chamando 
atenção da equipe organizadora.

3  Exibição das câmeras dos palestrantes 
(caso estejam utilizando câmeras).

4  Microfone ON/Off (Seu microfone começa 
desabilitado por padrão. É necessária 
autorização de um organizador para que seja 
habilitado).

5  Toque para abrir um menu com outras 
opções (Normalmente não haverá necessidade 
de abrir este menu. Mas tendo algum problema 
com áudio, por exemplo, encontrará as 
“opções de áudio” aqui).

6  Exibição do conteúdo do Webinar. É 
possível assistir em tela cheia, na posição 
“paisagem”  (aparelho “deitado”).Android

1   2   3   4   5

6



Principais interfaces em dispositivos móveis6
1  Toque para abrir um menu com outras 
opções (Normalmente não haverá necessidade 
de abrir este menu. Mas tendo algum problema 
com áudio, por exemplo, encontrará as 
“opções de áudio” aqui).

2  Toque para fazer perguntas.

3  Exibição das câmeras dos palestrantes 
(caso estejam utilizando câmeras).

4  Toque para levantar a mão, chamando 
atenção da equipe organizadora.

5  Microfone ON/Off (Seu microfone começa 
desabilitado por padrão. É necessária 
autorização de um organizador para que seja 
habilitado).

6  Exibição do conteúdo do Webinar. É 
possível assistir em tela cheia, na posição 
“paisagem”  (aparelho “deitado”).iOS

1    2   3   4   5

6



Sobrou alguma dúvida?
mande um e-mail para:

secretaria@abraman.org.br


