
Como acessar as salas do evento
Salas do sistema WEBCONF/RNP 

(para coordenadores(as) de GTs e painéis)



Não é necessário baixar app para
acessar a sala virtual

Acesse o link: https://conferenciaweb.rnp.br



Ao clicar em "entrar" (canto superior direito), você
será direcionado para a tela inicial da
ConferenciaWebRNP para fazer login

Você deve fazer login via Cafe (acesso federado)

Utilize seu e-mail ufpr.br e senha, sem @ufpr.br 





Clique em Entrar e, nesta tela, encontre a UFPR. Prossiga
para fazer login



Digite seu e-mail ufpr (sem @ufpr.br) e a senha



Ao clicar em Login, você chegará em sua área de acesso às comunidades que faz parte na
Conferência Web.

 
No lado esquerdo encontrará em "minhas comunidades" a comunidade do seu GT ou

painel. 
 

Clique na comunidade desejada. E, assim, terá acesso àquela comunidade! 



Clique em iniciar Webconferência ou Entrar se a reunião já estiver em andamento



Clique na opção Microfone para
que possa falar durante a reunião 



IMPORTANTE! 

Quando o(a) participante entra na sala e o
usuário aparece com um "fone de ouvido", na cor

azul, significa que a pessoa só pode ouvir.
Quando aparece o "microfone", na cor vermelha,

significa que será possível falar também. 

Muitas pessoas acessam e, por não clicarem em
microfone na tela anterior, ou também por algum

problema de não ter permitido câmera e
microfone no navegador, não vão entrar com o
microfone ativado. Neste caso, é preciso entrar
novamente e clicar nas devidas permissões da

plataforma! 

Por isso, antes do início, façam testes com
todos(as) os(as) apresentadores(as)! 



Ao entrar na sessão, perceba que seu login é um quadrado. Isso significa
que você é moderador(a). Quando é uma bolinha, trata-se de convidados

(é assim que entrarão os(as) participantes do GT/painel). 



Na parte inferior é possível ligar e desligar o microfone, ligar e desligar a
câmera e compartilhar a apresentação! 



Agora vamos conhecer um pouco a plataforma!



Para compartilhar apresentação
clique no botão Compartilhar tela.  

Para compartilhar apresentação!  



Você pode compartilhar uma Tela, Janela ou Guia do seu navegador



 Para as sessões, é importante conhecer o Bate-papo público em
que os participantes têm acesso! Pode ser usado para avisos e

conversas ao longo das apresentações! 



Ao lado direito também existem algumas opções. Recomenda-se manter as
configurações padrão. É neste lado que a sessão pode ser encerrada.



Para convidar participantes para a sala, copie a URL que está no Bate-papo público.
Pode ser útil se alguém solicitar por outro meio, como o WhatsApp. É o mesmo link

que todos e todas receberão por email antes do evento.  



A campainha toca quando convidados estão Aguardando. Permita ou Rejeite.
NUNCA use a opção PERMITIR TODOS.Você deve aceitar um por um. 

É possível enviar uma mensagem aos que
estão aguardando aprovação. 



Ao clicar no convidado, é possível Solicitar a ativação do microfone e silenciar. 
Para que ele/ela possa apresentar/compartilhar a tela é necessário Tornar apresentador.
Assim, a opção "compartilhar tela" será ativada para quem vai apresentar.  NUNCA torne
os participantes MODERADORES, com exceção dos demais coordenadores de GT/painel. 



No ícone + também é possível carregar uma apresentação em PDF caso o(a)
participante não queria compartilhar a tela. Assim a apresentação aparece na tela e,

ao mesmo tempo, é possível acompanhar o chat e ver as câmeras ligadas 



Clique no ícone no canto inferior direito para fechar a apresentação



Muito obrigad@!!

Equipe de Comunicação PPGCOM-UFPR


