
 

Como participar da Assembleia Geral Extraordinária Digital Conjunta 

Inscrição para a AGE 

1. Acesse o link https://cvale.zoom.us/webinar/register/WN_4b30TwSrQNGmehgTq5zvng. 

2. Ao acessar, você terá informações sobre a Assembleia Geral Extraordinária Digital. 

 

 

3. Abaixo, serão requisitadas algumas informações para que possamos identificar e contabilizar os 

associados que estão assistindo a AGE. Preencha com os seus dados. 

Observação: Os campos que tiverem um asterisco vermelho (*), são obrigatórios. 

 



 

4. Após preencher todos os campos, clique no botão “Inscrição” 

 

5. Sua inscrição ficará aguardando aprovação até que o anfitrião a aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acessando a AGE pelo Desktop/Notebook 

1. Quando sua inscrição for aceita, você receberá um novo e-mail com todas as informações. 

 

2. Abra o e-mail, procure pelo trecho abaixo e clique em “Clique aqui para ingressar”. Esse link é único, não 

pode ser acessado em dois dispositivos diferentes. 

“Entre de um PC, Mac, iPad, iPhone ou dispositivo Android:  

Clique aqui para ingressar” 

Observação: Este link não deve ser compartilhado com outras pessoas. Ele é exclusivo para você. 

3. Clique em “baixar e executar Zoom” e irá baixar um aplicativo para a visualização da AGE.  

Observação: É obrigatório a instalação do Zoom, certas funções que serão utilizadas na AGE, não 

funcionam na visualização pelo navegador. 

 

4. Clique sobre o arquivo baixado. 

 



 

5. Ele irá instalar o aplicativo Zoom e irá iniciar a visualização da AGE. 

 

6. Caso apareça uma janela parecida com a abaixo, a AGE ainda não começou. 

 

7. Se o aplicativo estiver em inglês, efetue esses passos: 

a. Localize o ícone do Zoom, na barra de tarefas. 

b. Clique com botão direito. 

c. Vá em “Switch Languages”. 

d. Clique em “Português”. 

e. Após isso, refaça os passos 3 e 4 para abrir o Zoom novamente. 

 



 

Acessar a AGE pelo Smartphone 

1. Baixe o aplicativo do Zoom 

Android 

  Abra a Play Store. 

 

Procure por “Zoom Cloud Meetings” e clique em “Instalar” 

 

Ou abra diretamente pelo link abaixo: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings  

iPhone iOS 

  Abra a App Store. 

 

Procure por “Zoom Cloud Meetings” e clique em “Obter” 

 

  Ou abra diretamente pelo link abaixo: 

  https://apps.apple.com/br/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 

2. Quando sua inscrição for aceita, você receberá um novo e-mail com todas as informações. 

 

3. Abra o e-mail, procure pelo trecho abaixo e clique em “Clique aqui para ingressar”. Esse link é único, não 

pode ser acessado em dois dispositivos diferentes. 

“Entre de um PC, Mac, iPad, iPhone ou dispositivo Android:  

Clique aqui para ingressar” 

Observação: Este link não deve ser compartilhado com outras pessoas. Ele é exclusivo para você. 



 

4. No navegador: 

a. No Android, clique em “Entrar na Reunião”. 

 

b. No iPhone iOS, mude a linguagem para “Portuguese” e clique em “iniciar a reunião”. 

 

5. Após isso, irá iniciar a visualização da AGE. 


