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Microsoft Teams

v Microsoft Teams é uma plataforma unificada de comunicação e colaboração que
combina bate-papo, videoconferências, armazenamento de arquivos.

v Com integração de aplicativos no local de trabalho, disponível em versões para:
instalação no Windows ou Mac, acesso via navegador a internet e também via
aplicativo de celular.



Tutorial – Microsoft Teams

❖ Este breve tutorial tem os seguintes objetivos:
❖ Orientar o servidor quanto a utilização de cada ícone disponível na

plataforma;
❖ Orientar o servidor quanto a fazer reuniões;
❖ Orientar o servidor quanto a mandar e receber mensagens individuais ou em

grupo para outros membros da plataforma;
❖ Orientar o servidor quanto a anexar/compartilhar arquivos na plataforma;
❖ Orientar o servidor quanto a criar as suas equipes de trabalho.

Obs.: Esse tutorial explicará a usabilidade do Microsoft
Teams nas seguintes variações: programa instalado em um
computador e acesso através do navegador de internet.



Tutorial – Microsoft Teams

Microsoft Teams – Navegando pelos Ícones da 
Plataforma

Opção: Programa instalado no computador (Windows ou Mac) e Acesso via 
navegador de Internet 



Microsoft Teams – Navegando pelos Ícones da Plataforma

Menu Inicial – Microsoft 
Teams



Microsoft Teams – Navegando pelos Ícones da Plataforma
Menu Inicial

Opção: Atividade –
contém o histórico de
atividades Opção: Chat – possibilita realizar

reuniões com outros membros do
Teams, assim como membros
externos.



Microsoft Teams – Navegando pelos Ícones da Plataforma
Menu Inicial – Microsoft Teams

Opção: Equipes –
contém a listagem das
equipes de trabalho,
assim como a
possibilidade de criar
uma nova equipe.

Opção: Calendário – possibilita
agendar as atividades diárias, marcar
reuniões, assim como realizar
reuniões imediatas.



Microsoft Teams – Navegando pelos Ícones da Plataforma
Menu Inicial – Microsoft Teams

Opção: Chamadas –
permite realizar
chamadas de voz com
outro membro ou grupo
do Teams

Opção: Arquivos – possibilita criar e
compartilhar um arquivo
(documento) com os membros da
equipe.



Microsoft Teams – Navegando pelos Ícones da Plataforma
Menu Inicial – Microsoft Teams

Opção: Aplicativos – permite
adicionar aplicativos (softwares) de
gestão e produtividade no ambiente
do Teams.

Opção: Ajuda – contém uma série de
informações visando retirar dúvidas
do usuário quanto a utilização doT.



Microsoft Teams – Navegando pelos Ícones da Plataforma
Menu Inicial – Microsoft Teams

Opção: Aplicativos – permite
adicionar aplicativos (softwares) de
gestão e produtividade no ambiente
do Teams.

Opção: Ajuda – contém uma série de
informações visando retirar dúvidas
do usuário quanto a utilização do
Teams.



Tutorial – Microsoft Teams

Microsoft Teams – Realizar Reuniões

Opção: Programa instalado no computador (Windows ou Mac) e Acesso via 
navegador de Internet 



Microsoft Teams – Realizar Reuniões

Existem várias formas para realizar reuniões no Microsoft Teams

– Opção: Calendário

1 - definir a data ,
horário e
participantes da
reunião

2 – os participantes
receberão o convite,
via e-mail, para
participar da sala de
reuniões.

3 – o organizador da
reunião gerenciará a
permissão dos
participantes a sala de
reunião.



Microsoft Teams – Realizar Reuniões

Existem várias formas para realizar reuniões no Microsoft Teams

– Opção: Calendário

1 – Após definir a data e
horário da reunião.

Atentar-se para a opção de 
fuso horário: Brasília

Após preencher todos
os campos clique em
Salvar

2 – Aparecerá um
formulário contendo mais
detalhes da reunião e dos
convidados participantes.



Microsoft Teams – Realizar Reuniões

Existem várias formas para realizar reuniões no Microsoft Teams

– Opção: Calendário

1 – escolhendo a opção
reunir agora, permite que
o organizador convoque
uma reunião de imediato

2 – o organizador da
reunião configurará
seu microfone e
câmera.

3 – o organizador da
reunião convidará os
participantes da reunião .



Microsoft Teams – Realizar Reuniões

Existem várias formas para realizar reuniões no Microsoft Teams

– Opção: Chat

1 – clicando no ícone em
destaque, será possível
criar uma nova sala de
envio e recebimento de
mensagens com uma ou
mais pessoas.

2 – informe o nome
da(s) pessoa(s) que
participarão da sala.



Microsoft Teams – Realizar Reuniões

Existem várias formas para realizar reuniões no Microsoft Teams
– Opção: Chat

Conversar por 
mensagem de 

texto

Anexar um 
arquivo

Conversar via vídeo 
chamada (como uma 

videoconferência)

Escolhendo a
opção vídeo
chamada

É possível fazer
videoconferência
com uma ou mais
pessoas na sala de
reunião

Conversar via áudio 
chamada (como uma 

ligação telefônica)

Clicando nessa opção  é 
possível adicionar 
aplicativos, sites e 

documentos para facilitar o 
trabalho



Microsoft Teams – Realizar Reuniões

– Sala de Reunião

Configurando 
áudio e vídeo

1 – Marcar ou desmarcar a 
opção câmera

2 – Marcar ou desmarcar a 
opção microfone

3 – Ingressar na sala de 
reunião



Microsoft Teams – Realizar Reuniões

– Sala de Reunião

Visão Geral da Sala de 
Reuniões do Microsoft 

Teams

Convidar pessoas para a
reunião

Encerrar / sair da reunião
Habilitar / desabilitar vídeo

Habilitar compartilhamento de tela e
arquivos

Habilitar / desabilitar
microfone

Importante: para uma 
melhor reunião somente 

habilite o microfone quando 
for falar



Tutorial – Microsoft Teams

Microsoft Teams – Anexando / Compartilhando 
Arquivos

Opção: Programa instalado no computador (Windows ou Mac) e Acesso via 
navegador de Internet 



Este ícone em formato 
de CLIPS permite 

anexar um arquivo. Ao clicar nessa opção poderei 
anexar um arquivo que está 
no meu próprio computador

Caso o arquivo estiver 
no Microsoft Teams há 

possibilidade de 
visualizar nessa opção

Para adicionar arquivos e também 
criar arquivos



Nesta opção você pode 
criar rapidamente pastas 
e documentos tais como:

Documentos do: Word, 
Excel, PowerPoint, 

Bloco de anotações e 
Forms para Excel 

(Questionário)
Para mostrar como 

funciona, vamos criar 
uma Lista de Presença 

interno

Aqui pode ser inserido 
arquivo de seu 

computador



Ao clicar no nome do 
arquivo, o mesmo será 

aberto e estará pronto para 
edição de forma online

Foi feito uma lista de 
presença como 

exemplo, mas pode 
ser feito documento 

de qualquer de forma 
rápida.

O salvamento é feito de 
forma automática, ou seja, 

ao término basta fechar



OBS.: Tais funções são as mesmas 
no Chat e também conversas em 

grupos 



Como por exemplo, 
este arquivo que foi 
feito anteriormente

É mostrado de 
forma ampla toda a 
transição feita  em 
todas as abas de 

conversas 

O OneDrive é uma forma de 
armazenamento na nuvem 

como o Google Drive 
(caso não saiba o que é 

armazenamento da nuvem 
CLIQUE AQUI)

Já neste, você pode adicionar 
outro tipos de 

armazenamento em nuvem 
como Dropbox e Google Drive

https://www.youtube.com/watch%3Fv=boq41cOp0-g


Tutorial – Microsoft Teams

Microsoft Teams – Criando Equipes de Trabalho

Opção: Programa instalado no computador (Windows ou Mac) e Acesso via 
navegador de Internet 



Tutorial – Microsoft Teams

Microsoft Teams – Criando Equipes de Trabalho

Clicar em criar uma 
equipe





Escolher a opção criar uma 
equipe a partir do zero



Escolher a opção privado



Após descrever os 
detalhes da equipe de 
trabalho clica no botão 

Criar

Com a criação da equipe de 
trabalho podemos agregar 
no mesmo ambiente todos 
os participantes do projeto



Após estar inserido em uma
equipe de trabalho você
visualizará o mural a direita,
tendo acesso as seguintes
opções:

Escrever /
ler
postagens

Para escrever a um
membro específico
deve-se colocar o @
antes do nome

Adicionar / ver
arquivos
(documentos)

Adicionar
aplicativos de
produtividade

Gerar conhecimento
através de uma Wiki



Muito obrigado!


