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Conferência Web RNP
A conferência web é um serviço de comunicação e colaboração da RNP 

(Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) que promove encontros virtuais entre 
dois ou mais pessoas. O serviço possibilita que os participantes compartilhem 
áudio, vídeo, texto, imagens, quadro branco e a tela de seus computadores.

Para utilizar a Conferência Web da RNP siga as orientações a seguir:
Acesse o servidor através do portal ( https://conferenciaweb.rnp.br/ ). 

Existem duas formas de fazê-lo: pelo ID-Único da UERJ (CPF e senha cadas-
trados pela DINFO) utilizando a rede Café; ou usando seu e-mail do Google 
ou conta do Facebook e complementando seu registro.

Com base em seu usuário, será apresentada a tela abaixo, com os seguin-
tes itens: Suas comunidades; Suas conferências agendadas; Agendamento 
de conferências; Iniciar conferências.

Para ações institucionais priorize o acesso 

via Rede Café, que viabiliza o uso de servido-

res dimensionados para instituições parceiras, 

como a UERJ.
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Suas comunidades
Neste menu, você pode verificar comunidades em que está cadastrado; 

solicitar adesão a novas comunidades; criar suas próprias comunidades. As-
sim, é possível buscar a melhor forma de interação com seu grupo de trabalho.

As unidades acadêmicas e setores das Instituições de Ensino, em sua 
maioria, já possuem grupos. Verifique se já existe algum, pois você também 
pode criar um grupo específico para o seu projeto.

Suas conferências agendadas
As conferências agendadas são relacionadas às comunidades e o agen-

damento deve ser feito com antecedência em eventos de grande participação. 
É possível solicitar suporte à equipe da RNP para ajuste nos servidores pelo 
e-mail suporte@rnp.br.
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Agendamento de conferências
Selecione na barra de menu o ícone conferência, será apresentado uma 

lista de todas as conferências marcadas e disponíveis de forma pública.

Selecione o ícone agendar conferências e preencha 
os dados solicitados na primeira tela.

Selecione o ícone conferência. 
Na segunda tela, informe os dados do 
seu evento e clique em próximo passo.



8

COLEÇÃO TECNOLOGIA E FORMAÇÃO | Tutorial Conferência WebRNP

Neste menu, cadastre os nomes 
e os e-mails dos convidados e, em se-
guida, clique em salvar:

Os convidados receberão um e-mail de confirmação de sua reunião:

Selecione o tipo de sala que deseja para realizar a conferência. O sistema 
permite a participação de até 75 pessoas. Mais participantes podem assistir 
através de uma transmissão via RTMP (protocolo que permite a transmissão 
de vídeo, áudio ou outros dados de forma contínua pela internet).
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Conhecendo a plataforma

E1. Link da conferência
Para convidar pessoas para sua sala de conferência basta encaminhar 

o link indicado da sua sala (em caso de comunidades eles podem estar dire-
cionados com o nome da comunidade). Em agendamentos de conferências é 
possível ter um link personalizado.

E2. Link para comunicação de equipamentos de videoconferências
A plataforma permite a conexão com equipamentos de videoconferên-

cia, o ideal é consultar as especificações do equipamento e/ou plataforma para 
configurações. O endereço de conexão sempre será indicado nessa sessão.

E3. Bate-papo público
É uma ferramenta de integração. Nele é possível interagir com todos os 

participantes da conferência através da troca de mensagens em texto.

E4. Painel perguntas
Os moderadores da conferência podem fazer perguntas e enquetes aos 

participantes, com esta ferramenta é possível fazer votações e buscar intera-
ção com o público.

E5. Notas compartilhadas
O moderador e o apresentador podem compartilhar notas com os parti-

cipantes, além de sua apresentação.

E6. Usuários
Nesta área você tem acesso a todas as funções dos participantes e de 

interação. Observe a imagem abaixo com um detalhamento das funções 
deste menu.
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Na engrenagem ao lado do item Usuários, você tem 
acesso aos seguintes menus:

• Limpar todos os ícones de usuários - Possibilita você 
remover as interações dos participantes, como aplaudir, 
acenar, confirmar e outras.

• Colocar todos em mudo e colocar todos em mudo exce-
to o moderador - Nesta função o moderador pode desa-
bilitar os microfones de todos os participantes, com exce-
ção dos apresentadores e moderadores auxiliares.

• Salvar lista de participantes - Permite gerar uma lista 
com todos os participantes da conferência. 

• Restringir participantes - Neste menu você pode res-
tringir algumas funções dos participantes: Comparti-
lhar Webcam (Permitir que os usuários habilitem suas 
 webcams para participar da reunião ou desabilitar todas); 
Ver webcam de outros participantes (Permite que somente 
o moderador veja as webcams de outros participantes); 
Compartilhar microfone (Desabilita ou habilita todos os mi-
crofones da sala de conferência); Enviar mensagem pública 
(Restringe o chat somente a usuários a serem habilitados 
manualmente); Enviar mensagem privada (Desabilita o en-
vio de mensagens privadas pelos usuários); Editar notas 
compartilhadas (Impede que os usuários editem as notas 
dos moderadores e apresentador); Veja outros participantes 
na lista de usuários (Não permite que os usuários vejam 
quem são os outros participantes na sala de conferência).

Atenção: Para ativar ou desativar cada uma 

dessas funções você deve, sempre, fazer o ajuste e 

selecionar a função
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Política de convidados
Neste menu você pode ajustar a forma de liberação de acesso à confe-

rência, que pode ser de forma manual, como na figura 1, ou estabelecer uma 
política padrão para sua conferência, como na figura 2.

Através do menu de política de convidados, você pode optar por 3 opções:

• Perguntar ao moderador - sempre será apresentado ao moderador o 
ícone convidado aguardando (como na figura 1) para acesso a sua confe-
rência. Este modo é o padrão do sistema.

• Permitir todos – ao acionar esta função, todos os convidados com link 
terão acesso diretamente à conferência sem a necessidade da habilitação 
do moderador.

• Rejeitar todos - ao acionar esta ferramenta, todas as solicitações de 
acesso pendentes serão desativadas e os solicitantes não terão acesso 
à conferência.

Status de Conexão
Através desta função, você pode verificar como está a sua conexão com 

os servidores e dos participantes da conferência.

Sala de Apoio
A plataforma possibilita fracionar a sala em pequenos grupos de traba-

lho, desenvolvendo salas de apoio. 

Figura 1 Figura 2
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O grupo da sua conferência pode ser divido em até 8 salas. O moderador 
pode determinar a distribuição dos participantes, atribuir de forma aleatória 
quais participantes vão estar em cada sala, ou permitir que os participantes 
escolham a sala da qual desejam participar. O moderador também pode de-
terminar o tempo de duração das salas de apoio, sendo este tempo igual para 
todas as salas.

Painel usuário individual
Neste painel você pode realizar as seguintes funções:

• Iniciar um bate-papo privado - Permite a troca de mensagens de for-
ma privada; esta função está habilitada a todos os participantes.

• Desbloquear microfone do usuário - Esta função possibilita ao mode-
rador habilitar e desabilitar o microfone de usuários.

• Tornar o apresentador - Como moderador, você pode tornar apresen-
tador qualquer um dos participantes. Com a função de apresentador, o 
usuário pode compartilhar apresentações, vídeos, imagens, a tela de seu 
computador e guias específicas de seu navegador. A plataforma permite 
somente um apresentador por vez. Caso nenhum usuário receba o status 
de apresentador, o mesmo será o gestor e ou moderador da conferência.

• Tornar moderador - O gestor da conferência pode compartilhar as 
funções de moderador com mais participantes, lembrando que estes 
moderadores complementares não podem remover os privilégios de mo-
derador do gestor da sala. 

• Remover usuário - Ao habilitar esta função você remove o usuário 
da conferência. 

Área de apresentação
Neste ambiente será exibida a apresentação carregada no sistema.
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Também é possível utilizar a área de anotações como uma lousa digital.

Ferramentas de conferência
Neste menu você vai ter acesso as seguintes ferramentas:
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• Iniciar enquete - Possibilita a reali-
zação de enquetes com os participan-
tes da conferência.

• Carregar uma apresentação - Com 
esta função, o moderador e/ou apre-
sentador pode carregar sua apre-
sentação para exibição. O sistema 
suporta arquivos de apresentação 
(PDF, PPT, PPTX), arquivos de tex-
to (DOC, DOCX, ODT) e planilhas 
(XLS, XLSX).

A plataforma irá converter sua 
apresentação para PDF.
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E apresentar seus arquivos desta forma: 

Caso prefira utilizar arquivos online, dê preferência pela opção de com-
partilhamento de tela e use a função de compartilhar guias do navegador.

• Abrir sala privada (salas de apoio) 
- Permite a criação de salas privadas 
para interagir com grupos específi-
cos. Este menu só permite criar uma 
sala reduzida para atribuir uma fun-
ção específica. Para mais funções de 
salas privadas e de apoio, utilize a 
função “sala de apoio”.

• Ativar Cronômetro - Possibilita 
gerenciar o tempo do participante 
através de um cronômetro ou tem-
porizador. Todos os usuários da sala 
poderão visualizar o cronômetro a 
partir do acionamento do moderador.
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• Compartilhar vídeo externo - Sele-
cione a URL do vídeo no servidor de 
exibição e cole na janela.

Os vídeos de servidores como 
Youtube, Facebook e Vimeo são per-
mitidos, mas não são gravados nas 
conferências. Vídeos de plataformas 
como  Dropbox, Google Drive, OneDri-
ve e outros, não são exibidos.

• Transmitir Sessão - O Conferên-
cia Web RNP permite a transmissão 
para mídias sociais como Facebook, 
Twitter e Youtube, contudo é neces-
sário realizar as seguintes etapas:

Selecione a ferramenta transmi-
tir sessão.

Em seguida, selecione o servi-
ço RTMP.

A Uerj não possui protocolo 
disponível para transmissões pela 
plataforma Video@RNP, então po-
demos indicar apenas servidores 
externos como Youtube, Facebook, 
Vimeo e outros.
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Para transmissões e gravações via Youtube, acesse sua conta do Youtube 
(www.youtube.com) e defina para qual canal deseja transmitir.

No canto superior direito, clique no ícone “criar” e selecione a operação 
“Transmitir ao vivo”.

Será apresentada a opção de transmissão seguindo as 
configurações existentes, selecione a função  “dispensar”.

Aparecerá a opção “novo stream”:
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Preencha o título, adicione uma descrição, faça 
upload da miniatura do assunto, informe seu público-
-alvo (para adultos e/ou crianças), e tipo de transmissão. 
Para conferências públicas você pode agendar previa-
mente suas transmissões, habilitando a função de pro-
gramar para mais tarde e inserindo data e horário de 
sua transmissão. 

Na hora de selecionar o tipo de transmissão, o Youtube apresentará 
3 opções:

Pública – todos os seguidores do seu canal serão 
avisados que você iniciou uma transmissão ao vivo e sua 
transmissão estará disponível para acesso através de bus-
cas no Google e no Youtube.

Não listada – somente portadores do link da trans-
missão podem assistir.

Particular – somente o gestor do canal do Youtube 
terá acesso à transmissão.

Após o preenchimento do formulário, clique em 
“Criar stream”.
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O Youtube irá apresentar a sala 
de controle ao vivo.

Copie a “URL de stream”.

E cole área de “URL de Trans-
missão” do Conferência Web RNP.

 Acesse novamente o painel do 
Youtube e copie a chave de transmis-
são clicando em “copiar”.
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No Conferência Web RNP, adicio-
ne uma barra ao final da URL do Stream 
e cole a chave copiada do  Youtube.

Ao acionar o botão “iniciar”, 
sua transmissão terá início.

Feito esse procedimento, sele-
cione a opção “fechar”.

Você também será informado 
pelo ícone de transmitindo que sua 
conferência já está conectada aos ser-
vidores do Youtube na área de parti-
cipantes. O usuário ROBÔ (servidor 
stream) será adicionado à conferência.

No caso de exibições no formato 
público, os seguidores do canal serão 
avisados sobre o início da transmissão. 
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Na janela do Youtube, acesse e 
verifique se a transmissão foi inicia-
da. Em caso negativo, clique em “ini-
ciar transmissão ao vivo”.

Para encerrar a transmissão, se-
lecione novamente o ícone de trans-
mitir a sessão e clique em “encerrar”.

Observações:
Para transmitir para outros servidores como Facebook, Twitter, 

 LinkedIn, siga o mesmo protocolo com o endereço do servidor RTMP e a cha-
ve de transmissão ao vivo.

• Discar SIP - A plataforma permite que você acione remotamente equi-
pamentos de videoconferência pelo protocolo SIP. O ideal é verificar os 
formatos de configuração do equipamento com o fabricante.

• Propagar Layout - Durante as transmissões via RTMP, o moderador 
enviará para a transmissão o layout que ele estiver usando para visua-
lizar a conferência, possibilitando, assim, uma melhor visualização de 
conteúdos e de imagens para os usuários. 

• Abrir múltiplas notas - Permite ao moderador criar múltiplas notas.

Atalhos
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E9. Atalho para ativar e desativar seu microfone.
E10. Atalho para sair da conferência
E11. Atalho para habilitar e ou desabilitar sua câmera
E12. Compartilhamento de telas.
A partir do ícone “compartilhamento de telas” você tem três opções:
E12.1 - A tela inteira: Nesta opção você deve selecionar sua tela (será 

disponibilizada toda sua tela, páginas abertas e todas as informações no seu 
computador). Clique sobre a imagem da tela e clique em compartilhar.

É normal que neste primeiro momento seja apresentado um loop sobre 
a imagem do Conferência Web. A partir deste momento, os participantes irão 
visualizar toda sua tela.
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Após acionar o compartilhamento, acesse em seu computador a infor-
mação que deseja compartilhar. Ao término, clique no botão azul na área in-
ferior da janela. 

E12.2 – Janela de aplicativos: Selecione o aplicativo desejado e compar-
tilhe a sua tela.

Para encerrar, clique em “interromper o compartilhamento”, na área 
inferior da tela.
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E12.3 - Guia do navegador: Selecione uma guia do seu navegador 
para compartilhar.

Para encerrar o compartilhamento, fique atento à barra superior da guia 
do navegador. Clique em “parar”.

E13. Ferramentas de apresentação: Neste painel são apresentadas ferra-
mentas de utilização em apresentações.
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E13.1 – Ferramentas de interação: Esta ferramenta permite inserir tex-
tos, formas geométricas e linhas.

Por exemplo, com a ferramenta lápis estão disponí-
veis as seguintes opções:

• Escolher a cor 

• A intensidade do traço da anotação 

Estas alterações terão efeito somente durante a apresentação, não al-
terando seu arquivo original. Para desfazer as alterações utilize o ícone da 
seta curva.

E13.3 - Desfazer todas as anotações e marcações:  Neste ícone você apa-
ga todas as anotações durante a apresentação.

E13.4 - Modo multiusuário: Neste modo permite que todos apresenta-
dores e moderadores realizem as anotações na apresentação.

E14. - Encerra sua Web Conferência: Para encerrar sua Web Conferência 
no Item E14, clique nos “três pontos” na vertical e selecione a opção encerrar 
a sessão.

Neste menu você também tem acesso às seguintes funções:

• Alternar para tela cheia;

• Configurações de câmera e microfone;

• Informações sobre o sistema;

• Ajuda;

• Atalhos de Teclado;
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• Sair da Conferência (se você for o moderador ou proprietário da sala e 
clicar em SAIR, a sala irá continuar aberta). 

O ideal é que todas as salas sejam encerradas ao término das confe-
rências, para evitar sobrecarga no sistema, impossibilitando a abertura de 
outras conferências.

Acesso dos convidados
Com estes passos, os convidados vão confirmar a participação na confe-

rência e terão acesso ao seu ambiente.
O convidado deve clicar em “Registrar-se nesta conferência” e então pode 

adicionar ao seu calendário ou acessar diretamente a sala no horário agendado.

Ao clicar em “Registrar-se nesta conferência”, deve-se realizar o login 
via rede Café ou de modo anônimo.

Clique em sala virtual para acessar a conferência. Se a reunião já es-
tiver iniciada, será necessário apenas indicar o nome ou alterar seu nome 
de cadastro.
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É possível acessar as reuniões agendadas de duas formas: através do link 
de convite ou acessando o ícone “conferências”, e depois “minhas conferên-
cias”. Selecione a conferência desejada e siga os procedimentos de acesso.

Iniciar conferências 
Você pode iniciar sua conferência clicando no item “Começar reunião”. 

O Conferência Web também permite a realização de conferências com crip-
tografia de ponta a ponta em reuniões restritas, para isso selecione a caixa de 
configuração de usuário e, em seguida, clique no menu “preferências”.
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Iniciando suas conferências
Selecione “começar uma reunião”. Surgirá na tela uma solicitação para 

que você indique o tipo de conexão que deseja para acessar a reunião: como 
participante (com seu microfone ativo) ou somente como ouvinte.

ATENÇÃO:

Ao definir a reunião como privada, será ge-

rada uma chave (senha) para moderadores e par-

ticipantes. Todas as suas reuniões, tanto na comu-

nidade e nas salas de conferências pessoais, vão 

necessitar do envio das senhas aos convidados.

Ao selecionar a opção de acesso como participante, seu navegador de 
internet vai solicitar permissão para acessar e ativar seu microfone.

Será realizado um teste de áudio, onde você ouvirá sua própria voz. É 
recomendável a realização de um teste prático. Fale um pouco ao microfone e 
verifique se o seu áudio está funcionando
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Se o áudio funcionar sem problemas, basta clicar sobre o ícone de 
confirmação (verde).

INFORMAÇÕES DE CONTATO
Centro de Tecnologia Educacional – CTE
Rua São Francisco Xavier, 524 | Sala 10.043 | Bloco F 
10º andar | Maracanã | Rio de Janeiro/RJ | CEP: 20550-013
Site: www.cte.uerj.br
E-mail: cte.uerj@gmail.com
Tel.: 2334-2176/0089


