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Microsoft Teams



O que é o Microsoft Teams?

É uma ferramenta de colaboração desenvolvida pela Microsoft com objetivo de 

potencializar o trabalho em equipe dentro das organizações. Dentro do Teams é possível 

ter acesso a várias outras ferramentas da Microsoft (Agenda, Calendário, Chat, reuniões 

online, compartilhamento de arquivos, salas de aula, etc…).

A ferramenta permite a criação de várias equipes e adicionar membros específicos a estas 

equipes. Os membros podem ser pessoas da UFPR (email@ufpr.br) ou podem ser 

membros externos (convidados).

Este manual aborda a utilização do Teams pela aplicação Desktop (Windows), contudo, é 

possível também utilizá-lo em outros sistemas operacionais.
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Plataformas onde é possível utilizar o Teams



Vantagens em utilizar o Teams:

● PARTICIPAR DAS REUNIÕES 

● AGENDAR REUNIÕES INTERNAS COM PESSOAS FORA DA UFPR 

● GRAVAR REUNIÕES 

● CRIAR SALAS  DE AULA VIRTUAIS 

● CRIAR GRUPOS DE CONVERSAS INTERNAS 

● COMPARTILHAR ARQUIVOS NO GRUPO 

● FERRAMENTA PODE SER UTILIZADA POR UM NAVEGADOR (IE, CHROME, 

FIREFOX) OU PELO APLICATIVO

● APLICATIVO PARA CELULAR (Android ou IOS)



Download do Teams e Instalação
O Download da ferramenta é gratuito e pode ser 
feito pelo link abaixo:

https://products.office.com/pt-
br/microsoft-teams/free

A instalação da ferramenta é simples, ao executar a 
instalação será solicitado endereço de entrada, 
onde deverá ser informado o seu e-mail 
institucional:

ex:
fulano@ufpr.br

Feito isso, basta clicar em entrar.
Em seguida será solicitado a senha do e-mail para 
acessar a sua conta.

https://products.office.com/pt-br/microsoft-teams/free
https://products.office.com/pt-br/microsoft-teams/free
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Criar uma equipe







1

2

3

1. Nome para identificar a 

Equipe

2. Breve descrição sobre a 

equipe

3. Privacidade: Privada - Os 

participantes devem ser 

convidados para 

participar da equipe. 

Pública - Qualquer 

pessoa pode entrar na 

equipe sem necessidade 

de convite



Logo e seguida é possível 

escolher os membros da 

equipe ou pode-se clicar 

no botão ignorar para 

adicionar os membros 

posteriormente





1 2 3 4

1. Navegação do aplicativo (voltar ou avançar)

2. Iniciar um novo chat (qualquer pessoa da UFPR, ou membros da equipe)

3. buscar por algum comando. Ex: @youtube permite buscar vídeos no youtube dentro da ferramenta

4. Configurações do perfil do usuário (mudar status, configurações, mensagens salvas, etc…)

Guias da Equipe, as guias podem ser adicionadas ao clicar no botão “+”, as guias podem ser arquivos, 

páginas, formulários, calendários, ferramentas de parceiros, etc… 

A guia postagens exibe em formato de timeline as postagens realizadas pelos membros do grupo. Em uma 

postagem é possível também enviar arquivos aos membros. Os arquivos que foram enviados por uma 

postagem podem ser encontrados na guia “Arquivos”, além disso, nesta guia pode-se enviar arquivos ou 

baixar os arquivos da equipe.



Uma nova guia pode ser um documento 

do Word, uma apresentação no 

PowerPoint, um arquivo PDF, etc... Para 

adicionar a guia basta selecionar qual 

aplicativo/documento se deseja. 

Exemplo: Caso queira colocar uma guia 

com um documento PDF para a equipe, 

deve-se selecionar a opção PDF e 

selecionar o arquivo PDF no qual deseja 

colocar na guia.

*** Fazer o upload do arquivo PDF antes 

de inserir em uma guia. Para isso deve-se 

clicar na Guia arquivos ->Carregar



Atividades: Feed de atividades de todos as equipes na qual você participa, também pode-se 

filtrar as atividades feitas apenas pelo usuário.

Chat: Exibe todos os chats que foram feitos pelo usuário. Dentro da janela do chat com outro 

usuário é possível ver os arquivos utilizados no chat, atividades do usuário, perfil, etc… PS:para 

iniciar um chat deve-se clicar no botão novo chat localizado na barra superior.

Equipes: Visualizar as equipes e gerenciá-las 

Calendário: Calendário da equipe, nesta opção é possível criar reuniões de forma remota.

Chamadas: Realizar chamadas de voz ou vídeo para qualquer pessoa da UFPR. Também é 

possível deixar mensagem de voz (similar ao Whatsapp), e gerenciar contatos.

Arquivos: Arquivos no qual o usuário tem acesso.

“...” : este botão permite adicionar novos aplicativos para a equipe. 



Selecione o que deseja saber

Como agendar uma reunião

Como acessar uma reunião



Como agendar 
uma reunião



1. Clicar no botão calendário
2. Clicar no botão “+ Nova reunião”

1.

2.



Inserir os dados 

da reunião: título, 

data, 

participantes 

(inserir e-mail dos 

usuários), 

detalhes, etc…

Após colocar as 

informações 

clicar em 

SALVAR



Como acessar 
uma reunião



Tipo de participante

Possui e-mail @ufpr

Não possui o e-mail @ufpr



Acessar o e-mail, e clicar em Join Microsoft 
Teams Meeting



O participante pode baixar o aplicativo ou 
acessar via Navegador(IE, Chrome, Firefox)
PS: recomendável Microsoft Edge



Após aceitar que o navegador tenha acesso 
a webcam e ao microfone, informar o nome 
e clicar em ingressar agora

*** O Participante 
deve esperar o 
apresentador 
adicionar a pessoa 
a reunião



Ingressar na reunião utilizando o Teams. 
Clicar em ingressar

*** Recomendável utilizar o aplicativo para 
versão Desktop



Testar webcam e microfone, estando tudo 
correto clicar em Ingressar agora



Botões para controle da reunião

1. Tempo decorrido da reunião
2. Ativar/Desativar webcam
3. Ativar / Desativar microfone
4. Compartilhar sua tela, áudio ou quadro de anotações
5. Mais ações
6. Chat da reunião
7. Participantes da reunião (convidar pessoas, remover ou tornar pessoas 

apresentadoras/participante). Convidados com perfil de apresentador pode compartilhar a 
tela com os demais.

8. Sair da reunião

     1             2           3           4            5            6           7             8



Mais ações

É possível gravar a reunião e deixar disponibilizada para todos os membros da equipe. A gravação fica 
disponível por 6 dias para os membros da equipe que podem fazer o download do arquivo
** Atenção informar a todos da reunião que ela está sendo gravada!!!



OUTRAS DÚVIDAS?
CONTACTE-ME PELO E-MAIL:
MARCUSBERTONCELLO@UFPR.BR
ou
MARKAUMVB@GMAIL.COM
ou
(43) 99614-5371
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