
Criando uma sessão pelo WebEx Eventos 

 

 

Acessar https://cnj.webex.com/. Clicar em ‘Iniciar Sessão” e entrar com o e-mail e senha 

cadastrado: 

 

 

Dentro da sua sala pessoal, clicar em “Minhas Preferências” no menu vertical a esquerda e em 

seguida, em “Minha Sala Pessoal” para verificar opções úteis antes de iniciar uma reunião: 

 
 

Nome da Sala Pessoal: nome que aparecerá para as pessoas da reunião. Por padrão, o CNJ 

coloca seu nome pessoal de cadastro, caso deseje, altere para o nome do seu órgão.  

Link da Sala Pessoal: é o link que as pessoas entrarão na sua reunião, ou seja, é o link que você 

compartilhará para as pessoas poderem entrar. Você pode altera-lo quando quiser. 

https://cnj.webex.com/


Bloqueio automático: vem por padrão com 10 minutos, ele determina o tempo que após você 

iniciar uma sessão ninguém pode entrar sem sua permissão. 

 

Retorne para página inicial clicando em ‘Início’: 

 

Para realizar uma sessão usaremos a opção “WebEx Events” que se localiza à sua esquerda no 

canto inferior: 

 

 

 



Criar sessão pública por vídeoconferencia 

Dentro do WebEx Events você selecionará no menu à esquerda opção “Agendar um evento”: 

 

Em seguida ele direcionará para uma página com diversas configurações para o seu evento, 

abaixo listaremos a descrição das mais úteis e sugestões para sua sessão: 

 



Nome do Evento: Coloque o nome do seu evento, exemplo ‘Sessão da Xª Câmara Cível’. 

Senha do evento: Defina uma senha, esta senha será utilizada apenas para participantes que 

utilizarem um aplicativo móvel ou do aplicativo WebEx para desktop. 

Data, hora, duração, fuso horário: Preencha de acordo com desejado. 

Continuando... 

 

 

Formulário de registro: Clique na opção para exibir o formulário e gerencia-lo, sendo possível 

até formular perguntas personalizadas. O formulário aparecerá para o participante antes dele 

entrar na reunião. Abaixo damos um exemplo da criação de um campo sugestivo, clicar em 

“Caixa de Texto”: 

 

Obs: Note que a partir de ‘Endereço de E-mail’ você pode remover as demais perguntas, caso ache que 

está sendo solicitado muitas informações. Basta desmarcar as opções. 



Após clicar em “Caixa de texto” será exibida a seguinte janela, para formular sua pergunta. Após, 

clicar em Salvar. 

 

Note que a pergunta automaticamente ingressará no grupo de perguntas. Marcando a caixa da 

coluna do “R” você torna esse campo obrigatório para ser respondido. Aconselho a evitar a 

obrigatoriedade de determinadas perguntas, pois no início das sessões Magistrados ingressarão, 

bem como MP e participantes que podem não ter haver com a informação criada. 

Clicar em “Salvar”: 

 

Você perceberá que existe o campo para convidar membros da equipe, não use esta opção, 

deixe-a sem preenchimento, pois para ingressar direto como membro de equipe será exigido 

cadastro no WebEx. Você poderá tornar um convidado da reunião como membro da equipe 

ao entrar no seu evento de forma simples e direta. E é exatamente com fará com os 

Magistrados e membros do MP 

Clicar em ‘Agendar este Evento” ao fim da página: 

 



Será exibida a seguinte janela, clicar em ‘Enviar posteriormente’: 

 

 

Com o evento criado aparecerá a janela contendo as informações do seu evento, dentre elas a 

mais importante, o link de acesso que consta em “Endereço do evento para convidados”, copiar 

este link para que seja divulgado. Todos ingressarão a partir deste link. 

 

Obs1: Como dito anteriormente não use o link ‘evento para membros da equipe’ pois será 

exigido cadastro. Os Magistrados e membros do MP ingressarão inicialmente como 

convidados e você irá promove-los a ‘Membros da Equipe’, onde este dá o privilégio de fala, 

exibição de imagem e controle do evento. Verá esta função no Manual de Utilização e 

Gerenciamento. 

Obs2: Caso feche essa janela sem ter anotado o link não se preocupe, você poderá ter acesso 

ao link na página inicial da sua sala virtual, ao clicar em cima do seu evento agendado 



 

Obs3: Note que é possível iniciar o evento a qualquer momento, mesmo fora da hora marcada, 

ao clicar no botão a direita “Iniciar Agora” 

Obs4: Ao sair da criação de eventos, o WebEx alterará sua exibição automaticamente para 

versão clássica, no topo à sua direita, você consegue retornar para exibição moderna. 

 

 

 

 

 

 

 


