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Tutorial - Webconferência

Criação da sala de 
conferência no 

SIGA

Moderador, 
Apresentador e 

Visitantes recebem 
convite por email

Todos entram na sala da 
confência, via browser, no 

horário marcado 

O Apresentador 
carrega a 

apresentação 
(ex: pdf, ppt )

Alternativamente, o 
Apresentador pode 
compartilhar uma 

janela ou um vídeo



  

Criação da sala de conferência no SIGA



  

Criação da sala de conferência no SIGA

● No caso particular das bancas, será feita por técnico da 
PROPP/Pós-Graduação

● A sala será privada e com opção de gravação habilitada
● Em uma sala privada cada participante deve ser cadastrado e 

será usado seu e-mail no SIGA.



  

Moderador, Apresentador e Visitantes 
recebem convite por email



  

Moderador, Apresentador e Visitantes 
recebem convite por email

● O e-mail utilizado será aquele usado na configuração da sala
● O e-mail contém o link a ser usado para acesso a sala
● Os links são difirentes para cada participante
● O e-mail não contém a senha de acesso, que deverá ser 

enviada pelo criador da sala por outro canal
● É disponibilizado um link para uma sala de teste
● Também é disponibilizado um Manual do Usuário



  

Moderador, Apresentador e Visitantes 
recebem convite por email

   Instruções Gerais 

●  É recomendado usar a versão mais atual dos navegadores Firefox ou Chrome para acesso – com preferência para o 
Chrome. Use sempre o navegador atualizado para evitar incompatibilidades.  Evite ao máximo o uso do Internet Explorer;

●     Use sempre que possível fones de ouvido ou Headsets. O uso de caixas de som pode gerar eco durante a conversa e 
atrapalhar a compreensão de ambas as partes. Caso não seja possível usar fones de ouvido, deixe o volume no mínimo 
compreensível;

●     Sempre que não estiver falando, deixe o microfone desligado. Isso evita que barulhos externos atrapalhem a 
apresentação;

●     Evite conexões ruins como wireless de lugares públicos ou com baixo sinal, redes compartilhadas com muitas pessoas, 
redes de dados de celular, etc. Dê preferência por participar na sua instituição de origem, com apoio técnico, se possível;

●     É extremamente recomendável que se teste a ferramenta antes do dia do evento para evitar imprevistos. O link 
https://bbb.ufjf.br possui uma sala pública aberta para essa finalidade.

●     É recomendo que assista o tutorial do youtube de como trabalhar com a ferramenta.
●     É possível também consultar o manual PDF em anexo.



  

Entrando na sala da confência

   



  

Entrando na sala da confência

   
● Do lado esquerdo : lista de usuários conectados com respectivos 

status (moderador, apresentador, visitante, video, audio e microfone)
● No meio: Área de Chat / Anotações. Essa área pode ser escondida 

para ganhar espaço na tela de apresentação
● Lado direito: Área de apresentação (Slide, comandos de midia,…)
● Na tela anterior, há um único usuário logado, com status de 

moderador e apresentador simultaneamente. Ele ouve o que é dito 
na sala e tem sua câmera compartilhada.



  

Ações do Apresentador

   
● O Apresentador poderá receber um link de acesso específico 

para apresentador ou receberá esse papel do moderador 
durante a conferência.

● É possível carregar a apresentação, definindo se permitirá que 
os outros participantes poderão fazer download da mesma.



  

Ações do Apresentador

   
● O apresentador poderá também compartilhar um vídeo, 

compartilhar a tela de seu computador ou iniciar uma enquete.



  

Ações do Apresentador

   
● Há também uma palheta de ferramentas para fazer anotações 

na apresentação, ajustar o tamamho da mesma e avançar as 
páginas do slide.



  

Ações do Moderador

   

● A pequena engrenagem 
dá acesso a uma série de 
funções sobre os usuários

● O Moderador deve iniciar 
o processo de gravação 
da conferência, como 
parte do processo da 
banca!!



  

Encerramento e Gravação

   

● A gravação estará 
disponível no SIGA do 
criador da sala após o 
fechamento da sala e um 
periodo de 
processamento da midia.

● No canto superior direito 
da interface é possível ter 
acesso ao comando de 
saída da sala.



  

Enquete

   

● O apresentador pode 
colocar no slide um 
texto com a 
explanação em apoio a 
enquete.

● Existem algumas 
opções pre-
formatadas, mas 
também é possível 
uma customização. 



  

Enquete

   

● O apresentador pode publicar o resultado da enquete, 
que será apresentado no canto inferior direito do slide 
corrente. O slide deverá ser deslocado para essa 
posição se necessário. 



  

Sala de apoio

   

● O Moderador pode criar 
uma sala de conferência 
de apoio, onde os 
participantes são 
selecionados.

● É possível alternar entre 
a sala principal e a de 
apoio, atentando-se 
para as devidas 
reconfigurações de 
midia. 
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Referências

   

● Veja aqui as instruções de uso da plataforma: 
https://centraldeservicos.ufjf.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=134

● Vídeo no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=R3_uTnTRfVU

● Caso tenha dúvidas ou dificuldade de uso da plataforma, entre em contato pelo 
email webconf.cgco@ufjf.edu.br 

● Teste da plataforma antecipadamente pelo link: https://bbb.ufjf.br

● Help da Ferramenta [Vídeo tutoriais em inglês] : https://bigbluebutton.org/html5/
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