Tutorial
Aplicativo para reuniões online
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Introdução
O Discord é um aplicativo de voz gratuito, projetado, inicialmente, para computadores
pessoais para o uso em comunidades de jogos. Devido à sua baixa latência, servidores
de bate-papo de voz gratuitos e uma infraestrutura de servidor dedicada, o software
vem se tornando muito popular e um grande concorrente de ferramentas pagas,
como Skype, Teamspeak e Ventrilo.
Diante dos testes realizados entre softwares de comunicação em grupo através de
conferência, o Discord apresentou os melhores resultados. O app está disponível
para os sistemas operacionais Windows, macOS, Android, iOS e Linux, além de
navegadores da web.
Seus recursos principais são a comunicação instantânea em uma sala de batepapo, criada pelos usuários, na qual as mensagens podem ser transmitidas por
texto ou por voz. Seus desenvolvedores estudam adicionar chamadas de vídeo e
compartilhamento de tela.
Alguns recursos pagos foram inseridos através do ‘Discord Nitro’, como avatar
animado, emojis personalizados em todos os servidores, aumento do tamanho
máximo no upload de arquivos (de 8Mb para 50Mb) e um crachá de perfil exclusivo.
Todavia, esses recursos são opcionais e não interferem na dinâmica ou no
funcionamento das funcionalidades básicas do programa.
De acordo a companhia desenvolvedora do Discord, em dezembro de 2016, o
aplicativo já contava com mais de 25 milhões de usuários em todo o mundo.
A Área de Comunicação Social Espírita (ACSE) da União Espírita Mineira e COFEMG
adotou o Discord como ferramenta de reunião e conferência virtual/online, mostrando
resultados satisfatórios e cumprindo o objetivo proposto: integrar e promover a
discussão e troca de informações para maior alinhamento dos trabalhos junto aos
CREs de Minas Gerais.
A seguir, apresentamos um passo a passo da instalação, configuração e utilização
inicial da ferramenta
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Instalação Discord para Computador
Baixe o Discord no site www.discord.com clicando em “Baixe para Windows”,
como segue a imagem abaixo.

Com o arquivo baixado, abra-o e a instalação iniciará automaticamente. Ao final
desse processo, será aberta uma tela para a criação de conta ou para acessar com
uma conta já existente.
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Clique em “Cadastre-se” para criar uma nova conta.

Preencha o formulário com e-mail, usuário e senha, e clique em “Continuar”.
Pronto! Sua conta já está criada e o programa entrará automaticamente nela.

Para Ingressar no Bate-Papo Da UEM
Agora, vamos entrar no canal de comunicação da UEM. Clique no + no canto superior
esquerdo da tela.
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Após isso, uma nova caixa se abrirá na tela. Clique em “Entrar em um servidor”,
conforme mostrado na imagem.

Em seguida, digite o link https://discord.gg/SEzYWUP no espaço indicado na imagem
e clique em “Entrar”.

Pronto! Você já faz parte do canal da UEM. Agora, basta você clicar no canto esquerdo
da tela, no símbolo do canal (CM), conforme mostrado na imagem.
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Feito isso, você entrará na sala em que acontecerá a reunião.
Clique em “General”, como mostra a imagem.

Se você ver a tela semelhante à imagem, significa que entrou na página de
comunicação da ACSE-UEM. Agora, será necessário configurar o botão de “Aperte
para falar”.
Clique na pequena engrenagem situada na parte inferior do programa, conforme
mostrado na imagem.
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Uma nova janela se abrirá. Clique em “Voz”.

Clique em “Pressionar para falar”, conforme mostra a imagem.

Em seguida, clique na caixa “ATALHO”. Assim que clicar, pressione o botão Ctrl do
seu teclado, e clique na mensagem vermelha parar gravar - NÃO APERTE NENHUM
OUTRO BOTÃO A NÃO SER O MOUSE.
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Pronto! Se em seu Discord estiver aparecendo a CTRL conforme a imagem abaixo,
isso significa que o programa foi configurado de forma correta. Em seguida, clique
no x no canto superior direito da tela.
Seu Discord está pronto para ser usado nas nossas reuniões. Sempre que quiser
falar, basta pressionar a tecla CTRL e soltar quando terminar a sua fala.
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Instalação App Discord para celular (Android)
Abra sua PlayStore e digite “Discord”.
Instale o “Discord - Chat for Gamers”.

Abra o aplicativo e clique em “CADASTRE-SE”, ou “ENTRAR” caso já possua uma conta.
Para cadastrar, preencha o formulário e clique em “CADASTRE-SE”.
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Clique no canto superior esquerdo e, em seguida, clique no símbolo de +.
Logo após, clique em “Join a server with an invitate link”, conforme demonstrado
na imagem.

OBS.: Caso já tenha entrado uma vez no chat da reunião, basta clicar no círculo com
(CM) que está acima do +. Você se conectará sem precisar entrar novamente com
o link da sala.
Digite o link da sala da UEM, https://discord.gg/SEzYWUP, e clique em “ENTRAR”.
Após isso, clique em “ENTRAR EM CSE MG”.
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Pronto! Você já está no canal da UEM. Agora, entre na sala da reunião clicando em
“# general” dentro de CANAIS DE VOZ, conforme demonstrado na imagem.
Clique em “Conectar-se a voz”.

Pronto! Você está na sala da reunião da ACSE-UEM. Para falar, pressione e segure o
botão azul.
Pressione para falar e, para se desconectar, basta clicar no símbolo do telefone com
um x, conforme demonstrado na imagem.
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Instalação App Discord para celular (iOS)
Abra sua AppStore e digite “Discord”.
Instale o “Discord - Chat for Gamers”, clique no botão “OBTER”, depois em
“INSTALAR” e, após a instalação, clique em “ABRIR”.
Abra o aplicativo e clique em “CADASTRE-SE”, ou “ENTRAR” caso já possua uma conta.

Para cadastrar, basta preencher o formulário e clicar em “Cadastre-se”.
Agora, clique no canto superior esquerdo, conforme mostra a imagem.
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Em seguida, clique no símbolo + e, depois, em “Join a server with an invitate
link”, conforme demonstrado na imagem.
Feito isso, clique no botão “ENTRAR”, que estará na sessão “ENTRAR EM UM
SERVIDOR”.

OBS.: Caso já tenha entrado uma vez no chat da reunião, basta clicar no circulo com
(CM) localizado acima do + e você será diretamente conectado sem precisar inserir
novamente o link da sala.
Caso contrário, digite o link da sala da ACSE-UEM: https://discord.gg/SEzYWUP e
clique em “ENTRAR”.
Pronto! Você já está no canal da ACSE-UEM. Entre na sala da reunião clicando em
“General”, conforme demonstrado na imagem.
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Clique em “Conectar-se a voz”.
Uma mensagem de alerta dirá que é necessário pressionar para falar. Clique em “OK”.

Para habilitar o botão “Pressionar para falar” clique em “CONFIGURAÇÕES
DE VOZ”, depois, em “MODO DE ENTRADA” e selecione a opção “PRESSIONAR
PARA FALAR”.

Pronto! Você já está na sala da reunião. Para falar, pressione e segure o botão azul
“PRESSIONAR PARA FALAR”.
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