
Como assistir uma webpalestra 
ao vivo pelo celular
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*Você precisará de um celular com acesso à internet. Recomenda-se uma conexão WI-FI.
** A sala é aberta 30 minutos antes do horário agendado da web para realização de testes e tem limite de usuários.

Consulte nossa agenda de webpalestras pelo
endereço: http://telessaude.ba.gov.br/agenda/

No dia e horário** marcados acesse o site
www.telessaude.ba.gov.br e clique no banner

“webpalestra clique aqui para assistir"

Usuário 1

Usuário 1
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Você será direcionado para um formulário, o
qual deverá ser preenchido.

Assim que preenchido o formulário, você será 
direcionado para página de acesso à sala. Uma 

mensagem de boas-vindas com o status na cor verde 
com informação "em andamento" ficará disposta na 
tela.

Você não precisa de uma conta para assistir a 
web. No campo não tenho uma conta preencha 

com seu nome e em seguida clique em entrar. 

Na próxima tela, clique em confirmar.
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SAIBA COMO ASSISTIR UMA WEBPALESTRA 
AO VIVO PELO CELULAR*
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Você será direcionado a sala virtual onde
está sendo desenvolvida a atividade,

Escolha o modo "Somente ouvir".

Ao finalizar a web, você pode solicitar sua Declaração de Participação na atividade pelo endereço:
https://bit.ly/Declaracao_Participacao

ATENÇÃO.

O prazo de solicitação dessa declaração é de 24 horas. Até 15 dias a declaração ficará disponível nesse 
mesmo endereço. Findado os prazos, não fornecemos declarações e nem as enviamos por e-mail.

No ícone bate-papo você poderá interagir, 
mandando suas perguntas e ainda acompanhar 

outras orientações fornecidas pelos participantes e 
moderadores.
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A gravação dessa web ficará disponível no Canal do Youtube 
em até 5 dias úteis.  

Acesse: youtube/CanalTelessaudeBA.
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soundcloud/telessaude-bahia

telessaudeba

CanalTelessaudeBA
Agora que já sabe como se conectar ao vivo pelo 

celular, aproveite e se conecte conosco via as 
nossas redes sociais.



Núcleo Telessaúde Bahia
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB)

Av. Luis Viana Filho, 400, Secretaria da Saúde, CAB

1° andar - Sala 112-B - CEP 41.745-900 - Salvador/Bahia

soundcloud/telessaude-bahia

telessaudeba

CanalTelessaudeBA

(71) 3115-9650

www.telessaude.ba.gov.br
comunica.telessaude@saude.ba.gov.br


