Web conferência - Mconf
1. É recomendado utilizar o Google Chrome atualizado para acessar o site.
2. Pesquisar no Google “conferência rnp”

3. Acessar o item da pesquisa “https://conferenciaweb.rnp.br”
4. Clicar em entrar e “Já tenho uma conta”
5. Selecionar a universidade “UFGD”
6. Entrar com usuário e senha do seu curso.
7. Na tela principal acessar as três barrinhas do lado superior esquerdo e ir em “Ver gravações ”
para ver as gravações salvas (Lembrando que ficam disponíveis em até 24h depois da
gravação)
8. Para compartilhar a web conferência com os alunos envio o link que aparece em cima de
“Começar uma reunião”.
9. Ao clicar em “Começar uma reunião” aceite todos os pedidos de permissões que forem
solicitados.
10. Escolha se deseja acessar utilizando o microfone ou somente ouvir.
11. Para permitir que os alunos sempre acessem a sala sem a necessidade de autorizar cada um,
clique no canto superior direito na engrenagem e selecione “Sempre permitir”.
12. Para ativar a webcam clique na câmera no canto superior esquerdo e aceite as permissões.
13. Ao lado direito do botão da webcam está o botão de gravar a reunião, ele é muito importante
caso você queira gravar a reunião para disponibilizar para os alunos posteriormente, não
esqueça de clicar no mesmo quando a web conferência acabar para que ela seja salva.
14. Para enviar slides ou arquivos .pdf para apresentação basta clicar em uma seta apontando
para cima que pode ser encontrada do lado inferior esquerdo do slide padrão que é carregado
na página.
15. Apos selecionar o arquivo clique em “Carregar”.
16. As ferramentas que aprecem do lado direito do slide carregado podem ser utilizadas caso
queira realizar algumas indicações como círculos etc..
17. Para restringir a comunicação dos participantes como câmera, microfone e chat por exemplo,
basta acessar a engrenagem que aparece em baixo da lista de usuários na sala, do lado
direito do botão de reações. Após selecionar o que deseja ser bloqueado clique em aplicar.
18. Também existe a possibilidade de realizar o compartilhamento de tela, clique em
“Compartilhamento de Tela”, instalar e “Adicionar ao Chrome”.

