Instruções para acesso aos Ciclos de Palestras On-line no Google Meet
Faça sua inscrição na página www.feig.org.br/ciclos-online, com 48h de antecedência.
Você irá receber o código de acesso da sala de estudo virtual por e-mail e pelo WhatsApp.
A sala é aberta com 10 minutos de antecedência do horário do encontro.

Como acessar o Google Meet:
Pelo celular
É necessário ter o aplicativo Google Meet instalado. Caso você não tenha o aplicativo, entre na
Play Store ou Apple Store e instale o aplicativo Google Meet.
1.
2.
3.
4.

Entre no aplicativo Google Meet;
Digite o código de acesso enviado por e-mail e WhatsApp, clique em “Participar”;
Desligue a câmera, desabilite o microfone e clique em “Pedir para participar”;
Pronto. Aguarde o dirigente do Ciclo de Palestras permitir o seu acesso. Bom estudo!

Pelo computador
Acessar diretamente pelo Google Meet – Mais detalhes no Anexo 1.
1. Acesse o link https://meet.google.com/ (se estiver em inglês, peça para traduzir página)
2. Digite o código de acesso enviado por e-mail e WhatsApp, clique em “Participar”.
3. Desligue a câmera, desabilite o microfone, informe o seu nome (se solicitado) e clique em
“Pedir para participar”;
4. Pronto. Aguarde o dirigente do Ciclo de Palestras permitir o seu acesso. Bom estudo!

“O compromisso da FEIG é com o ser humano”
Estamos vivenciando um momento desafiador e de incertezas, que exige de todos serenidade e
cautela.
A FEIG está em busca de alternativas para minimizar o impacto da suspensão temporárias das
atividades presenciais e manter o seu público engajado no estudo e reflexão do Evangelho e da
Doutrina Espírita.
Dessa forma, uma das atividades implementadas é a realização do Ciclo de Palestras virtual. Os
estudos serão realizados pela plataforma Google Meet, três vezes na semana, terças, quartas e
sextas-feiras, sempre das 19h às 20h, o que permite aos interessados nos Ciclos de Estudos
fazerem reuniões online, tanto pelo computador quanto por dispositivos móveis, gratuitamente.
Frisamos a importância da inscrição, 48h antes da sessão, para a participação nos estudos.

Anexo 1 – Acessar diretamente pelo Google Meet
1. Acesse o link https://meet.google.com/ (se estiver em inglês, peça para traduzir página)
2. Digite o código de acesso enviado por e-mail e WhatsApp, clique em “Participar”.

3. Desligue a câmera, desabilite o microfone, informe o seu nome e clique em “Pedir para participar”;

4.

Pronto. Aguarde o dirigente do Ciclo de Palestras permitir o seu acesso. Bom estudo!

