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Microsoft Teams



Acompanhe a seguir dicas 

valiosas para tornar sua 

experiência mais produtiva

Clique na imagem pra acessar o vídeo

https://support.microsoft.com/pt-br/office/v%c3%addeo-o-que-%c3%a9-o-microsoft-teams-422bf3aa-9ae8-46f1-83a2-e65720e1a34d?wt.mc_id=otc_microsoft_teams&ui=pt-br&rs=pt-br&ad=br


ENTRAR E 

COMEÇAR A 

USAR O 

MICROSOFT 

TEAMS

ESCOLHA SUA 

EQUIPE

Clique em 

Equipes  à 

esquerda do 

aplicativo e 

escolha uma 

equipe.

Selecione um 

canal e explore 

as Conversas, 

os Arquivos e as 

outras guias.

1.

2.

BAIXE 

Conecte-se e colabore 

com qualquer pessoa 

em praticamente 

qualquer lugar com o 

Teams. Clique aqui.

INICIE 

No Windows, 

clique em Iniciar  

> Microsoft 

Teams.

No Mac, vá para a 

pasta Aplicativos e 

clique em 

Microsoft Teams.

No dispositivo 

móvel, toque no 

ícone do 

Microsoft Teams.

1.Inicie o Microsoft 

Teams.

2.Entre com seu nome de 

usuário e senha do 

Microsoft 365.

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/download-app


Usabilidade

 Compartilhe arquivos e use as conversas de 

equipe para acompanhar os comentários.

Baixe o aplicativo para celular. Inicie chamadas de vídeo para 

se conectar diretamente em praticamente qualquer lugar. 

Uma vez conectado ao Teams ele continuará em execução 

mesmo se você sair ou desligar o dispositivo.



Formulário para 

cadastro na equipe

Torna-se obrigatório o preenchimento do 

formulário para se conectar as equipes e 

receber a comunicação interna de avisos da 

SNVS

Faça o preenchimento do 

formulário clicando aqui

https://forms.office.com/r/QbjXEuXsym


Equipes

Pesquise no Teams para ver se já não existe 

alguma destinada para você. Se não tiver, 

faça seu cadastro no formulário para que 

assim possamos adicioná-lo.

 



Com muitas pessoas participando de um 

grupo, há um risco das mensagens se 

perderem e o envolvido deixar de atender 

alguma demanda. Por isso, vale indicar o 

destinatário utilizando @ + o nome da pessoa. 

Outra boa dica é se comunicar com 

mensagens curtas e diretas. 

Aprenda aqui tudo sobre a 

guia conversas no Teams

aqui.

https://support.microsoft.com/pt-br/topic/reuni%C3%B5es-chats-e-postagens-em-equipes-de-classe-ec52ab0b-8f0a-450c-9fe8-3ece7c7a6706?redirectsourcepath=%252fpt-br%252farticle%252fusando-a-guia-conversa-no-microsoft-teams-53d1c530-3797-4a6f-9892-6760f8763df2


Tempo de resposta

Mesmo sendo uma ferramenta de comunicação que 

dá mais agilidade ao trabalho, as respostas podem 

não ser imediatas. Elas acontecem de acordo com o 

volume de demandas que cada pessoa está tratando. 

Isso vale para o seu colega e para você.



Envio de arquivos

Durante um chat, você pode enviar mensagens

que incluam arquivos, imagens e links.

Saiba mais como enviar 

arquivos na equipe aqui

https://support.microsoft.com/pt-br/office/enviar-um-arquivo-foto-ou-link-no-teams-0e930dcd-46fd-42c3-8d7d-15af4f9bcfca?ui=pt-br&rs=pt-br&ad=br


Propietários 

das equipes

Como proprietário da equipe, os 

membros da CSNVS são resposáveis 

pelas postagens e gereciamento da 

equipe tais como adicionar ou remover 

membros da equipe e convidados, 

gerenciar configurações de equipe e 

canal.



Reuniões

Quando for necessário o agendamento de 

uma reunião, alguns cuidados para ter uma 

experiência boa durante o evento. 

Opte por vídeo quando tiver boa conexão 

com internet, certamente terá um evento 

mais eficaz. 

Se houver algum problema de ruído de 

fundo, enquanto você fala, silencie todos na 

ligação.

E para compartilhar recursos e informações, 

use o bate-papo. Saiba mais como fazer 

reuniões no Teams aqui

https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoftteams/tutorial-meetings-in-teams


Segurança e 

senhas

Deve ter pelo menos oito caracteres

Não deve conter o nome de usuário, o 

nome real nem o nome da empresa

Não deve ser uma palavra completa

Deve ser bem diferente de senhas 

anteriormente usadas

Deve conter letras maiúsculas, letras 

minúsculas, números e símbolos

Senhas fortes ajudam a impedir que pessoas 

não autorizadas acessem arquivos, 

programas e outros recursos, e precisam ser 

difíceis de adivinhar ou descobrir. Uma boa 

senha:

Saiba mais como manter a 

segurança da conta aqui

https://support.microsoft.com/pt-br/account-billing/como-manter-sua-conta-microsoft-protegida-e-segura-628538c2-7006-33bb-5ef4-c917657362b9


Perguntas? Esclarecimentos?

ADORARÍAMOS AJUDAR! 
CSNVS@ANVISA.GOV.BR


