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COMO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS REMOTAS OU SESSÕES PRESENCIAIS 

REMOTAS DA JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS UTILIZANDO O CISCO WEBEX 

 

Necessário computador (desktop ou notebook) com acesso à internet e webcam. Normalmente 

a webcam já possui microfone embutido. É possível também a utilização de telefone celular com 

acesso à internet e câmera. 

 

Pode-se usar fones de ouvido, não sendo, entretanto, obrigatório seu uso. Caso não use fones, 

certifique que o dispositivo de som de seu aparelho (desktop, notebook ou celular) esteja em 

bom funcionamento para que possa ouvir e ser ouvido com clareza durante a reunião. 

 

1 - O convidado para a audiência/sessão presencial remota receberá e-mail semelhante ao 

modelo abaixo: 

 

 

Trata-se de um e-mail padrão do webex. Copie o link destacado na seta acima. As demais 

informações deste e-mail padrão do webex são informações automáticas e acessórias e 

raramente serão utilizadas. 
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5 – Se o organizador já estiver aberto a sala, você entrará automaticamente na reunião, uma vez 

que foi convidado; caso contrário, aparecerá uma mensagem solicitando que aguarde o início 

da reunião ou a autorização do organizador para entrar.  

3 - Será oferecida a opção de baixar o aplicativo 

cisco webex meetings. Baixe e instale em seu 

equipamento. 

 

2 - Cole o link copiado na barra de endereços do seu 

navegador de internet 

4- Após a instalação do webex 

meetings será solicitado o seu nome e 

e-mail. Este nome aparecerá na sala 

de reuniões remotas (ex. Dr. Antônio 

Silva – Advogado) o e-mail informado 

poderá ser de qualquer provedor.  
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6 - Este procedimento acima descrito será realizado uma única vez por dispositivo. Nas demais 

reuniões, ao clicar no link enviado no e-mail, o aplicativo webex meetings já deverá ser escolhido 

para iniciar: 

 

 

 7 - Neste ponto você já está apto a participar da audiência ou sessão presencial remota na 

Justiça Militar de Minas Gerais. Clique em entrar na reunião: 
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Pronto! Você já entrou na sala:  

 

 

Bom trabalho! 

 


