
Webconfecência
Na UFS

Instruções de Uso
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Acesso ao serviço de conferência web
Requisitos para utilização: 

● Conexão de internet de boa qualidade (depende dos recursos a serem 
utilizados – áudio e vídeo de média ou alta qualidade, além do 
compartilhamento de tela);

● Headset (fones de ouvido com microfone) de boa qualidade e webcam 
(opcionais) – evite microfone embutido devido a ruídos do ambiente que 
prejudique a comunicação;

● Recomenda-se os navegadores Chrome, Firefox (preferência) e Opera;
● Flash Player (necessário ter instalado e atualizado, sendo que é uma 

tecnologia que será substituída);
● Java 8.
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Acesso ao serviço de conferência web
● A realização da Webconferência poderá ser realizada em um computador 

Desktop (de mesa) ou um Notebook (portátil). 
●  Caso apareça alguma mensagem solicitando permissão para executar o Adobe 

Flash Player, autorize a execução. 
● Caso apareça mais alguma mensagem solicitando permissão para câmera ou 

microfone, também será necessário aceitar.
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Acesso ao serviço de conferência web

Acesse o site 
https://conferenciaweb.rnp.br/ para 
acessar o serviço. Nesta página você 
poderá fazer o login para acessar sua sala 
pessoal e as comunidades das quais você 
faz parte.
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Acesso ao serviço de conferência web

Acesse o site 
https://conferenciaweb.rnp.br/ para 
acessar o serviço. Nesta página você 
poderá fazer o login para acessar sua sala 
pessoal e as comunidades das quais você 
faz parte.

Clique no botão "Entrar".
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Acesso ao serviço de conferência web

 Clique no botão "Entrar" do serviço 
CAFe.  

 Selecione a sua instituição. 
Ex: UFS - Universidade Federal de 
Sergipe.
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Acesso ao serviço de conferência web

 Faça login, com seu usuário e senha do 
SIGAA/SIPAC.  
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Sua sala virtual

Após o  login, você será 
redirecionado para o endereço: 
https://conferenciaweb.rnp.br/hom
e  Essa é sua página inicial do 
sistema Conferência Web. 

A - Compartilhe o endereço de sua 
sala virtual com os outros 
participantes da reunião. 

B - Clique em “Começar uma 
reunião” 
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Reunião

Após o  redirecionamento, será 
solicitado permissão do flash, 
depois novamente será solicitado 
permissão para uso do microfone.
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Reunião

 Configurando o áudio

Clique na opção “Microfone” para 
habilitar o microfone.

-Será preciso aceitar a permissão 
que será pedida no canto superior 
esquerdo da tela.

- Caso o sistema apresente a tela de 
erro “Falha no áudio WebRTC” 
selecione a opção “Sim”:
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Reunião

 Configurando o áudio

Selecione o microfone que deseja 
utilizar, em seguida clique em 
“Testar auto-falantes” para verificar 
a saída de áudio, seja por caixa de 
som ou por fone de ouvido (clique 
novamente para parar o teste) e 
para finalizar, se estiver 
funcionando normalmente clique 
em próximo para testar o 
microfone. 11



Reunião

 Configurando o áudio

Teste seu microfone, caso consiga se 
ouvir, clique na opção “Sim”, caso 
contrário, clique em “Não” e tente 
trocar o microfone.
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Reunião

 Configurando o vídeo

Dentro da sala virtual, clique no 
icone de Web-cam :

Na janela que abrir, você deverá 
escolher a webcam, a qualidade do 
vídeo e clicar em “Iniciar 
transmissão”:
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Reunião

Esta é a aparência de sua reunião 
após iniciada.

 Apenas o anfitrião pode iniciar a 
reunião.
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Acesso de Convidados

Se você recebeu o link de uma reunião, 
uma página com esta será exibida.

Preencha o campo “Seu nome completo” e 
clique em “Entrar”. 
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Acesso de Convidados

Aceitando participantes

Quando um participante quiser entrar na 
sala virtual, aparecerá uma janela para 
que você permita o acesso. Caso queira 
permitir todas as solicitações, basta clicar 
em “Permitir todos”. Porém, se quiser 
recusar alguma solicitação, use os ícones 
de permitir ou negar ao lado do nome de 
cada participante que está solicitando o 
acesso:
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Acesso de Convidados

Aceitando participantes
Para restringir o acesso do participante às ferramentas da sala virtual, 
clique no ícone                       e clique na opção “Restringir participantes”.
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Acesso de Convidados

Aceitando participantes

Na janela que irá abrir, deixe selecionado 
os recursos que serão bloqueados para o 
participante e clique em “Aplicar”. Na 
imagem a seguir está a configuração 
recomendada:
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Gravações

 Para iniciar uma gravação, clique no ícone 
de gravação, ao lado do ícone de webcam:

Para encerrar a gravação, clique no ícone 
de gravação novamente;
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Gravações

Para localizar a gravação, você deverá sair 
da sala virtual, e na página inicial do seu 
perfil clicar no ícone                 e clicar na 
opção “Ver gravações”:
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Mais informações

Manual do Usuário do serviço de conferência web 

Vídeo Tutoriais da Mconf Tecnologia
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