
 

 

 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA Nº 035, DE 15 DE JULHO DE 2020.  

 
 
Institui procedimento acerca de audiência de 
instrução e de sessão de julgamento por 
videoconferência em processo ético-
disciplinar no âmbito do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo da Bahia - CAU/BA. 

 
 
O Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia – CAU/BA, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais,  
 
CONSIDERANDO que o CAU/BA, por meio da Deliberação Plenária nº 017/2020 e Deliberação 
Plenária nº 024/2020, em razão da pandemia do Coronavírus (COVID-19), suspendeu as 
atividades presenciais e assegurou a continuidade dos seus serviços de forma remota;   
 
CONSIDERANDO que, por meio das deliberações supramencionadas, em razão da situação 
pandêmica e da recomendação de isolamento social, foi instituído o trabalho remoto a partir de 23 
de março de 2020, com reavaliação mensal;  
 
CONSIDERANDO que a realização das atividades de forma remota assegura a efetiva  
continuidade da prestação dos serviços públicos pelo CAU/BA; 
 
CONSIDERANDO a aplicação subsidiária da disposição do art. 236, § 3º do Código de Processo 
Civil de 2015, a qual admite a realização de atos processuais por meio de videoconferência ou 
outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real;  
 
CONSIDERANDO que a normatização de procedimento de audiências de instrução e de sessão de 
julgamento sob o formato de videoconferência busca assegurar a continuidade das  atividades do 
CAU/BA, especialmente de sua Comissão de Ética e Disciplina. 
 

RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia - CAU/BA institui procedimento para 
realização de audiência de instrução e de sessão de julgamento por videoconferência em processo 
ético-disciplinar, nos termos do presente ato. 
 
Art. 2º. Fica autorizada a realização de audiência de instrução e de sessão de julgamento por 
videoconferência em processo ético-disciplinar no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
da Bahia - CAU/BA, nos termos do presente ato.  
 
Art. 3º. As audiências de instrução e sessões de julgamento mencionadas no artigo anterior serão 
realizadas por meio da plataforma Google Meet (https://meet.google.com/), conforme orientações 
de acesso à plataforma (Anexo IV). 

https://meet.google.com/


 

 

 
Parágrafo Único. O CAU/BA poderá utilizar outra plataforma para realizar audiências de instrução e 
sessões de julgamento, hipótese em que os Conselheiros, partes, procuradores, testemunhas e 
outros possíveis participantes do ato processual serão comunicados previamente acerca da 
mudança da plataforma. 
 
Art. 4º. As audiências de instrução ou sessões de julgamento por videoconferência serão 
gravadas, em áudio e vídeo, e convertidas em mídias que integrarão os autos dos processos ético-
disciplinares e poderão ser disponibilizadas, caso solicitadas. 
 
Art. 5º. O CAU/BA utilizará, para fins de comunicação com as partes, procuradores, testemunhas e 
outros possíveis participantes do ato processual o endereço eletrônico (e-mail) 
geop@cauba.gov.br. 
 
Art. 6º. As partes, procuradores e testemunhas e outros possíveis participantes do ato processual 
deverão utilizar, para fins de comunicação com o CAU/BA, o endereço eletrônico (e-mail) indicado 
nos seus respectivos formulários (Anexo I). 
 
 

CAPÍTULO II 
DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA 

 
Art. 7º. A participação das partes, procuradores, testemunhas e outros possíveis participantes na 
audiência de instrução por videoconferência será viabilizada mediante o encaminhamento prévio 
para o e-mail geop@cauba.gov.br do formulário próprio (Anexo I), especificando o ato a ser 
realizado, e do termo de concordância (Anexo II) devidamente preenchidos, assinados e 
digitalizados. 
 
Parágrafo Único. A concordância das partes, materializada através do formulário (Anexo I) e do 
termo de concordância (Anexo II) devidamente preenchidos, assinados e digitalizados, é condição 
para a realização da audiência de instrução por videoconferência. 
 
Art. 8º. Recepcionados os respectivos formulários (Anexo I) e termos de concordância (Anexo II) 
pelo CAU/BA, através do e-mail geop@cauba.gov.br, a audiência de instrução será confirmada 
com o envio das devidas intimações. 
 
§ 1º. Na intimação mencionada no caput deste artigo deverá constar informações como data e 
horário de realização da audiência de instrução.  
 
§ 2º. Havendo interesse das partes em que suas testemunhas sejam intimadas pelo CAU/BA para 
comparecimento na audiência de instrução, o pedido deverá ser formulado quando da 
apresentação do rol de testemunhas, até 10 (dez) dias antes da realização da audiência de 
instrução, com a indicação do nome completo, do endereço e, quando conhecidos, dos dados 
relativos à qualificação. 
  
§ 3º. Não sendo formulado pedido para que o CAU/BA promova a intimação das testemunhas, 
presume-se que as testemunhas serão comunicadas acerca da audiência de instrução pela própria 
parte interessada. 
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§ 4º. As testemunhas devidamente arroladas até 10 (dez) dias antes da realização da audiência de 
instrução, sem pedido formulado para que o CAU/BA promova a intimação, não serão intimadas, 
mas poderão participar da audiência de instrução através do link de acesso a ser fornecido pelo 
CAU/BA.  

 

§ 5º. As testemunhas não arroladas até 10 (dez) dias antes da realização da audiência de 
instrução, não serão intimadas, mas poderão participar da audiência de instrução através do link 
de acesso a ser fornecido pelo CAU/BA. 
 
§ 6º. O link de acesso da audiência de instrução será encaminhado pelo CAU/BA às partes, 
procuradores e testemunhas e outros possíveis participantes, através do e-mail e Whatsapp 
cadastrados no formulário (Anexo I). 
 
I - O link de acesso da audiência de instrução será encaminhado pelo CAU/BA previamente através 
do e-mail e Whatsapp cadastrados no formulário (Anexo I) às partes, procuradores, testemunhas 
e outros possíveis participantes. 
 
Art. 9º. É responsabilidade das partes, procuradores, testemunhas e outros possíveis participantes 
acessar o link para participação na audiência de instrução na data e horário estabelecidos, 
sujeitando-se aos possíveis efeitos decorrentes da ausência.  
 
§ 1º. Enquanto estiver sendo realizada a audiência de instrução, cada testemunha deverá 
aguardar, após a disponibilização do link de acesso, autorização para iniciar sua participação na 
audiência no momento adequado, de modo que uma testemunha não tenha conhecimento de 
outro depoimento durante a realização do ato processual. 
 
§ 2º. As testemunhas, quando da realização do testemunho, deverão manter as funcionalidades 
de áudio e vídeo ativas. 
 
§ 3º. Na hipótese de outros possíveis participantes prestarem depoimento enquanto estiver sendo 
realizada a audiência de instrução, é possível que haja solicitação para que,  após a 
disponibilização do link de acesso, aguardem autorização para iniciar sua participação na audiência 
no momento adequado. 
 
Art. 10. Conselheiros e empregados do CAU/BA, partes, procuradores, testemunhas e outros 
possíveis participantes terão acesso à audiência de instrução através de link disponibilizado para 
essa finalidade. 
 
Parágrafo Único. As partes, procuradores, testemunhas e outros possíveis participantes deverão se 
identificar e apresentar, em posição frontal à câmera, documento de identificação oficial com foto 
antes de iniciar sua participação na audiência de instrução. 
 
 

CAPÍTULO III 
DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA 

 
Art. 11. A participação das partes, procuradores e outros possíveis participantes na sessão de 
julgamento por videoconferência será viabilizada mediante o encaminhamento prévio para o e-
mail geop@cauba.gov.br do formulário próprio (Anexo I), especificando o ato a ser realizado, e do 
termo de concordância (Anexo III) devidamente preenchidos, assinados e digitalizados. 
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Parágrafo Único. A concordância das partes, materializada através do termo de concordância 
(Anexo III) e do formulário (Anexo I) devidamente preenchidos, assinados e digitalizados, é 
condição para a realização da sessão de julgamento por videoconferência. 
 
Art. 12. Recepcionados os respectivos formulários (Anexo I) e termos de concordância (Anexo III) 
pelo CAU/BA, através do e-mail geop@cauba.gov.br, a sessão de julgamento será confirmada com 
o envio das devidas intimações.  
 
§ 1º. Na intimação mencionada no caput deste artigo deverá constar informações como data e 
horário de realização da sessão de julgamento.  
 
§ 2º. O link de acesso da sessão de julgamento será encaminhado pelo CAU/BA às partes, 
procuradores e outros possíveis participantes, através do e-mail e Whatsapp cadastrados no 
formulário (Anexo I). 
 
I - O link de acesso da sessão de julgamento será encaminhado pelo CAU/BA previamente através 
do e-mail e Whatsapp cadastrados no formulário (Anexo I) às partes, procuradores e outros 
possíveis participantes. 
 
Art. 13. É responsabilidade das partes, procuradores e outros possíveis participantes acessar o link 
para participação na sessão de julgamento na data e horário estabelecidos, sujeitando-se aos 
possíveis efeitos decorrentes da ausência. 
 
Art. 14. Conselheiros e empregados do CAU/BA, partes, procuradores e outros possíveis 
participantes terão acesso à sessão de julgamento através de link disponibilizado para essa 
finalidade. 
 
Parágrafo Único. As partes, procuradores e outros possíveis participantes deverão se identificar e 
apresentar, em posição frontal à câmera, documento de identificação oficial com foto antes de 
iniciar sua participação na sessão de julgamento. 
 
Art. 15. As sessões de julgamento de processos ético-disciplinares que não tramitam em sigilo 
estão sujeitas à transmissão por meios telemáticos. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 16. Na hipótese de instabilidade de conexão de internet ou qualquer outro problema técnico, 
antes da audiência de instrução ou sessão de julgamento, que prejudique a participação de 
conselheiro, parte, procurador, testemunha e outro possível participante, sem que ocorra em 
tempo razoável a solução do problema para viabilizar a participação no ato processual, o ocorrido 
deverá ser comunicado através de envio de e-mail para o endereço eletrônico geop@cauba.gov.br 
e/ou através de mensagem via Whatsapp nº +55 (71) 9 8123-5085 até o horário estabelecido 
para início da audiência de instrução ou sessão de julgamento para análise da situação e 
deliberação do CAU/BA. 
 
§ 1º. Na hipótese de o CAU/BA não ter sido comunicado sobre instabilidade de conexão de 
internet ou qualquer outro problema técnico, até o horário estabelecido para início da audiência de 
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instrução ou sessão de julgamento, será considerado ausente a parte, procurador, testemunha e 
ou outro possível participante que não tiver acessado o link para participação no ato processual. 
  
§ 2º. Na hipótese de deliberação pela não realização da audiência de instrução na mesma data, o  
Conselheiro que presidir o ato processual declarará o adiamento da audiência de instrução 
determinando a intimação das partes, procuradores, testemunhas e outros possíveis participantes 
acerca da nova data.  
 
§ 3º. Na hipótese de deliberação pela não realização da sessão de julgamento na mesma data, o 
Presidente do ato processual declarará o adiamento da sessão de julgamento  determinando a 
intimação das partes, procuradores e outros possíveis participantes acerca da nova data.  
 
Art. 17. Na hipótese de instabilidade de conexão de internet ou qualquer outro problema técnico, 
durante a audiência de instrução ou sessão de julgamento, que prejudique a participação de 
conselheiro, parte, procurador, testemunha e outro possível participante, sem que ocorra em 
tempo razoável a solução do problema, o ato processual poderá ser suspenso momentaneamente, 
para análise da situação e deliberação do CAU/BA. 
 
§ 1º. Não sendo possível a retomada da audiência de instrução na mesma data, o  Conselheiro 
que presidir o ato processual declarará a suspensão da audiência de instrução determinando a 
intimação das partes, procuradores, testemunhas e outros possíveis participantes acerca da nova 
data.  
 
§ 2º. Não sendo possível a retomada da sessão de julgamento na mesma data, o  (a) Presidente 
do ato processual declarará a suspensão da sessão de julgamento  determinando a intimação das 
partes, procuradores e outros possíveis participantes acerca da nova data.  
 
Art. 18. A comunicação ao CAU/BA sobre instabilidade de conexão de internet ou qualquer outro 
problema técnico, não implica automaticamente a não realização do ato processual na data 
previamente estabelecida, visto que será realizada análise da situação e deliberação pelo CAU/BA.   
 
Art. 19. Caberá ao CAU/BA avaliar e decidir sobre possível hipótese de participação na audiência 
de instrução ou sessão de julgamento de outra pessoa que não seja conselheiro ou empregado do 
CAU/BA, parte, procurador ou testemunha. 
 
Art. 20. Na hipótese de julgamento iniciado de forma presencial, em que já tenha sido 
oportunizada a manifestação oral às partes e procuradores, a sua continuidade por 
videoconferência independe de concordância das partes. 
 
Parágrafo Único. Caso o julgamento de processo ético-disciplinar tenha seu prosseguimento por 
vídeoconferência, na hipótese prevista no caput deste artigo, as partes, procuradores e outros 
possíveis participantes serão comunicados mediante  intimação e terão a possibilidade de acesso 
ao ato processual, caso queiram, através do link a ser disponibilizado previamente às partes, 
procuradores e outros possíveis participantes. 
 
Art. 21. Poderá ser realizada audiência de instrução e sessão de julgamento por videoconferência 
em processo ético-disciplinar no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia - 
CAU/BA, nos termos da presente deliberação plenária, ainda que as atividades presenciais sejam 
total ou parcialmente retomadas. 
 



 

 

Art. 22. Integram a presente deliberação plenária, para todos os efeitos, os seguintes anexos: 
 
I -   Anexo I – Formulário de Participação; 
II -  Anexo II – Termo de Concordância para Audiência de Instrução; 
III - Anexo III – Termo de Concordância para Sessão de Julgamento; 
IV - Anexo IV – Orientação de Acesso à Plataforma. 
 
Art. 23. Os casos omissos serão dirimidos em conformidade com outras disposições normativas 
vigentes e aplicáveis, especialmente as da Lei nº. 12.378 de 2010, da Lei nº. 9.784 de 1999, da 
Resolução n.º 143 de 2017 do CAU/BR, da Resolução nº 154 de 2017 do CAU/BR e do Código de 
Processo Civil de 2015. 
 
Art. 24. Esta Deliberação Plenária entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
Arq.e Urb. GILCINÉA BARBOSA DA CONCEIÇÃO 
Presidente do CAU/BA 

 
 
 

Aprovada em: 15 de julho de 2020. 

Assinada em: 24 de julho de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO I 
FORMULÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E SESSÃO 

DE JULGAMENTO 
 
Instruções de preenchimento e encaminhamento: 
 
1. Preencher corretamente os campos do formulário; 

 
2. A parte, procurador, testemunha ou outro possível participante deverá preencher, assinar, 
digitalizar e encaminhar o presente formulário juntamente com cópia de documento de 
identificação oficial com foto para o endereço eletrônico geop@cauba.gov.br; 

 

 
Processo nº.................................................................................................................. 

Nome: ......................................................................................................................... 

 
           PARTE DENUNCIANTE 

           PARTE DENUNCIADA 

           PROCURADOR DA PARTE DENUNCIANTE  

           PROCURADOR DA PARTE DENUNCIADA  

           TESTEMUNHA DA PARTE DENUNCIANTE  

           TESTEMUNHA DA PARTE DENUNCIADA 

           OUTRO POSSÍVEL PARTICIPANTE (ESPECIFICAR): ............................................. 
 
Endereço postal: .......................................................................................................... 

Telefone fixo: ............................................................................................................... 

Telefone Móvel/Whatsapp: ............................................................................................ 

Correio eletrônico (e-mail): ........................................................................................... 

 
Tipo de ato processual: 

           AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (ANEXO II) 

           SESSÃO DE JULGAMENTO (ANEXO III) 

 

_____________________, _____/_____/________. 
(Local)                         (Data) 

 

_____________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO II 
TERMO DE CONCORDÂNCIA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

 
 
 

Através do presente Termo de Concordância, declaro que tomei conhecimento da 

Deliberação Plenária nº 035, de 15 de julho de 2020 e seus anexos, que instituiu o 

procedimento para a realização de audiência de instrução e sessão de julgamento por 

videoconferência em processo ético-disciplinar no âmbito do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo da Bahia – CAU/BA, e registro minha concordância com os termos da referida 

deliberação. Concordo ainda que seja realizada a audiência de instrução referente ao 

Processo Ético-disciplinar nº _________________ por videoconferência através da 

plataforma Google Meet, podendo haver alteração de plataforma, mediante comunicação 

prévia do CAU/BA, de modo que o link de acesso da referida audiência de instrução será 

encaminhado pelo CAU/BA.  

 

Declaro ainda que, na hipótese de haver instabilidade de Internet ou qualquer outro 

problema técnico verificado, que prejudique a minha participação na audiência de 

instrução por videoconferência devidamente convocada, comunicarei a ocorrência através 

do e-mail geop@cauba.gov.br ou pelo Whatsapp nº +55 (71) 9 8123-5085. 

 
 

_____________________, _____/_____/________. 
(Local)                         (Data) 

 

 

_____________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO III 
TERMO DE CONCORDÂNCIA PARA SESSÃO DE JULGAMENTO  

 
 
 

Através do presente Termo de Concordância, declaro que tomei conhecimento da 

Deliberação Plenária nº 035, de 15 de julho de 2020 e seus anexos, que instituiu o 

procedimento para a realização de audiência de instrução e sessão de julgamento por 

videoconferência em processo ético-disciplinar no âmbito do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo da Bahia – CAU/BA, e registro minha concordância com os termos da referida 

deliberação. Concordo ainda que seja realizada a sessão de julgamento referente ao 

processo ético-disciplinar nº ________________ por videoconferência através da 

plataforma Google Meet, podendo haver alteração de plataforma, mediante comunicação 

prévia do CAU/BA, de modo que o link de acesso da referida sessão de julgamento será 

encaminhado pelo CAU/BA.  

 

Declaro ainda que, na hipótese de haver instabilidade de Internet ou qualquer outro 

problema técnico verificado, que prejudique a minha participação na sessão de julgamento 

por videoconferência devidamente convocada, comunicarei a ocorrência através do e-mail 

geop@cauba.gov.br ou pelo Whatsapp nº +55 (71) 9 8123-5085. 

 
 

_____________________, _____/_____/________. 
(Local)                         (Data) 

 

 

_____________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO IV 
ORIENTAÇÃO DE ACESSO À PLATAFORMA 

 
 

I. ORIENTAÇÕES INICIAIS - ANTES DA AUDIÊNCIA/SESSÃO DE JULGAMENTO 
 
A. ESCOLHA O NAVEGADOR: 

 

 Principais navegadores utilizados no Brasil: 

 
 

 Outros navegadores: 

 
 

B. ACESSE SUA CONTA PESSOAL DE E-MAIL 
 

 O link de acesso da Audiência de Instrução/Sessão de julgamento será enviado em formato 
de CONVITE para o e-mail informado no Formulário de Participação (Anexo I). Acesse-o e 
localize-o em sua Caixa de Entrada, Lixo Eletrônico ou Spam. 
 

C. CONFIRME SUA PARTICIPAÇÃO: 

 
 Em seguida, localize o link de acesso na mensagem de e-mail recebida e clique em “Sim” 

para aceitar o convite enviado, conforme demonstrativo abaixo: 

 

 



 

 

 Ao clicar, você será redirecionado à mensagem de confirmação abaixo: 

 
 
 

 Caso esteja logado a sua conta do Google/Gmail, é possível que seja redirecionado ao 

Google Agenda, onde deverá confirmar mais uma vez a sua participação para registrar o 

evento na respectiva agenda. 

 
 
 

 



 

 

 Por fim, salve este e-mail para acesso ao link da sala virtual no dia da Audiência ou Sessão 

de julgamento. 

OBS.: O Link de Acesso da Audiência de Instrução/Sessão de julgamento será enviado 

também via Whatsapp, caso este tenha sido informado no Formulário de Participação 

(Anexo I). 

 

 

II. ORIENTAÇÕES PARA O DIA DA AUDIÊNCIA/SESSÃO DE JULGAMENTO 
 

VERIFICAÇÕES PRÉVIAS: 

 

 Prepare-se minutos antes, como se fosse sair até o local da Audiência/Sessão de 
julgamento. 
 

 Verifique se sua conexão com a internet está boa e acesse o link disponibilizado via e-mail 
e Whatsapp. 
 

 Verifique se seu áudio e câmera estão funcionando corretamente. 
 

 Deixe próximo o carregador de bateria do dispositivo que estiver utilizando, se for o caso. 
 

 Utilize preferencialmente desktops ou laptops, pois os celulares se recepcionarem ligação 
perdem a conexão, assim, o notebook é a melhor opção. Contudo, se o celular for a única 
opção, use-o na posição horizontal e com auxílio de um suporte que o mantenha em 
posição firme, fixa, sem utilização das mãos. 
 

 Escolha um lugar calmo, iluminado, ventilado e confortável de sua casa ou apartamento, 
preferencialmente neutro e sem muitos objetos de fundo. 
 

 Fique atento para a direção da Luz, pois interfere no campo visual da audiência; 
 

 Verifique se sua imagem está adequada. Enquadramento do rosto – é necessário estar 
bem dimensionado, considerando a tela do equipamento. 
 

 É bom lembrar que sua imagem e o áudio estará sendo transmitidos aos demais 
participantes. Logo, é recomendável ficar atento à postura durante a realização das 
audiências. 
 

 Verifique se os demais equipamentos que produzem sons estão desligados, porque 
poderão causar interferência na realização da audiência. Recomenda-se a utilização de 
fones de ouvido. 
 

 É recomendável desabilitar o microfone. Desabilite a câmera somente em situações em que 
você precise se retirar (neste caso, faça o registro o chat). 
 

 Prepare uma garrafa com água ou xícara de café, caso deseje. 
 



 

 

 Avise a todos de sua casa que você estará em reunião, assim evita interrupções que não 
sejam urgentes. 

 
 
 
1. ACESSO VIA DESKTOP E NOTEBOOK 

 
1.1. ENTRANDO NA SALA VIRTUAL  

 

 No dia agendado para a Audiência, acesse o link encaminhado no e-mail convite, com pelo 

menos 20 minutos de antecedência.  

 
 

 Na sequência, você será direcionado para fazer login na sua conta do Google. Caso não 

possua conta no Gmail, é possível criar uma conta gratuita na mesma página. 

 
 Após fazer login ou criar sua conta no Google, você terá acesso à antessala do Google 

Meet. Inicialmente será necessário fazer as permissões de áudio e vídeo (microfone e 

câmera), clicando em “Permitir”, conforme abaixo. 



 

 

 
 

1.2. INTERFACE E CONFIGURAÇÕES 

 
 Dadas as permissões, você poderá liberar seu áudio e vídeo. Abaixo, indicamos os ícones: 

A – Trata-se da tela onde será exibida sua imagem, um demonstrativo do que será 

visualizado pelos demais participantes da audiência; 

B – Indica o seu áudio. Quando o microfone estiver vermelho e cortado por uma linha 

significa que seu áudio está desativado. Clique para ativá-lo; 

C – Indica seu vídeo. Quando a câmera estiver vermelha e cortada por uma linha significa 

que seu vídeo está desativado. Clique para ativá-lo. 

 



 

 

 Tendo ativado seu áudio e vídeo, clique em “Pedir para participar” e aguarde a liberação de 

seu acesso à sala da audiência, que será feito pelo Administrador da sessão pelo CAU/BA 

na data e horário agendados. 

 
 Quando seu acesso for liberado, você entrará na sala de sua audiência. Nela, você poderá: 

D – Visualizar os participantes da sala, clicando neste ícone; 

E – Chat, que será utilizado para registros de presença, solicitações de fala, dentre outros 

(conforme indicado durante a audiência de instrução/sessão de julgamento); 

F – Horário atual; 

G – Sua imagem/vídeo transmitida(o) aos demais participantes da audiência/sessão de 

julgamento. 

 



 

 

 No canto inferior direito, você encontra as opções de configuração de áudio, vídeo e layout 

para o seu computador.  

 
 

 Clique no ícone “alterar layout” para modificar a visualização das câmaras da sala. 

Indicamos que selecione a opção “Mosaico” para visualizar todas as câmeras disponíveis 

dos demais participantes. 

 



 

 

 
 

 
 Clique no ícone “Configurações” para configurar áudio e vídeo. É possível testar o áudio e 

escolher o padrão tanto para áudio quanto para vídeo, selecionando conforme desejado. 

 
 
 



 

 

 
Áudio: 

 
 
 

Vídeo: 

 
 



 

 

 

1.3. SAIR DA SALA VIRTUAL DE AUDIÊNCIA/SESSÃO DE JULGAMENTO  

 

 Finalizada a Audiência de Instrução/Sessão de Julgamento, basta clicar no ícone do 

telefone vermelho virado para baixo, entre os ícones do microfone e da câmera, 

respectivamente, para sair da sala virtual e encerrar sua participação na sessão. 

 
 
 
 
2. ACESSO VIA DISPOSITIVO MÓVEL – CELULAR E TABLETS 

 
2.1. DOWNLOAD DO APLICATIVO GOOGLE MEET 

 Se seu acesso for realizado via dispositivo móvel, será necessário fazer o download do 

aplicativo Meet disponível para Android e IOS. Pesquise, instale e abra o aplicativo em seu 

dispositivo. 



 

 

         
 
 

 Em seguida, leia e aceite os Termos de Serviço e Política de Privacidade. Feito isso, clique 

em “Continuar” e efetue as permissões de gravação de vídeo e áudio, respectivamente. 

         
 

 Na próxima etapa, você visualizará sua imagem na tela e estará liberado seu acesso ao 

aplicativo, conforme ilustração abaixo: 



 

 

 

2.2. ENTRANDO NA SALA VIRTUAL 

 
 Para solicitar participação na Audiência de Instrução/Sessão de Julgamento, acesse seu e-

mail pessoal através do dispositivo móvel (ou Conversa com Whatsapp Institucional do 

CAU/BA – que a esta altura já terá encaminhado as informações de acesso). 

 Clique no link (da mesma forma do acesso via desktop/laptop) e seu aparelho será 

automaticamente redirecionado para o aplicativo. 

 Na sequência, clique em “Participar” e aguarde para ter seu acesso à sala virtual liberado. 

 



 

 

2.3. INTERFACE E CONFIGURAÇÕES 

 
 Os ícones permanecem os mesmos que aparecem em desktops e laptops, porém 

encontram-se localizados em áreas diferentes. São eles: 

A – Áudio do outro participante; 

B – Configurações; 

C – Conectar e desconectar Microfone/áudio; 

D – Encerrar participação; 

E – Conectar e desconectar Vídeo/câmera; 

F – Visualizar participantes; 

G – Chat. 

 

 

 

 Leia os pontos 1.2. e 1.3., referentes ao Acesso via Desktop e Laptop, para conhecimento 

das funcionalidades e configurações dos ícones acima expostos, inclusive para encerrar 

participação em Audiência de Instrução/Sessão de Julgamento. 

 

 

Salvador, 15 de julho de 2020. 
Equipe do CAU/BA 
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