
Guia Prático Utilização 

Ten Meetings



Acessar - Clique no botão acessar na esquerda
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Acessar - Inserir CPF/e-mail e senha cadastrada
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Acessar - Clicar abaixo no botão “acessar”
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Tela de Espera - Clicar no botão “Estou pronto”



Funcionalidades           ‘
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Habilitar áudio
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Habilitar vídeo
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Visualizar participantes 
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Mensagem no bate-papo



O participante pode conferir seus dados cadastrais
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Perfil



Área destinada para votação onde todas as deliberações serão votadas

Inicialmente as pautas ficam fechadas para votação (cor cinza) e 

durante o evento a mesa abre e fecha as pautas de acordo com o rito 

da assembleia
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Pautas



Para votar, o participante tem que clicar no momento indicado pela 

mesa na pauta da vez e quando a pauta mudar para a cor verde, ela 

estará pronta para ser votada.
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Pautas



Escolha a opção desejada e clicar no botão “Votar”

O participante receberá a mensagem “Voto gravado com sucesso”
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Pautas



Obs: Enquanto a pauta estiver aberta será possível a alteração do voto, basta que o 

participante clique novamente no tema da pauta. A aba fechará e clicando 

novamente no tema, a pauta reabrirá com a opção escolhida anteriormente e pronta 

para ser alterada, bastando clicar na opção correta e em seguida no botão “Votar”.
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Pautas



Ao finalizar a votação da pauta a cor será alterada para a laranja, significando que a 

votação está sendo tabulada.

Em seguida a pauta é homologada, alterando a cor para azul. E o resultado é 

apresentado a todos os participantes.

22

Pautas



O participante tem acesso aos documentos relevantes disponibilizados pela 

companhia, basta clicar em cima do documento e este será baixado no computador 

do participante que poderá visualizar todas as informações.
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Documentos



Nesta opção o participante pode enviar uma mensagem ao email de Relação com 

Investidor da companhia para deixar registrada alguma opinião relevante referente 

as pautas discutidas, inclusive com a opção de anexar algum documento para 

justificar seus argumentos.
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Enviar mensagem



Para sair da assembleia é recomendado utilizar o botão “Fim”, pois ao sair fechando 

o navegador, o participante terá que esperar 1 minuto para acessar novamente
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Sair


