
Webconferência via RNP

Neste  tutorial  será  introduzido  o  sistema  da  Rede  Nacional  de  Ensino  e  Pesquisa  –  RNP,
disponibilizados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia do governo federal brasileiro. Como convidado de uma
reunião, podem participar tanto aqueles que têm uma conta de acesso ao sistema RNP (via plataforma CAFe, por
exemplo), como aqueles que não a têm.

Acesso como convidado

Após o apresentador ter iniciado a reunião, acesse o link da sala disponibilizado pelo mesmo. O acesso
poderá ser feito através de uma conta, pela Comunidade Acadêmica Federada – CAFe, por exemplo, ou como
um usuário sem conta, Figura-1. Caso o acesso seja feito como um usuário sem conta, entre com um nome de
identificação e confirme. Ao tentar acessar a sala, caso seja exigido, deve-se habilitar o plugin Adobe Flash ou
instalá-lo.

Figura-1: Acesso à sala de conferência.

Espera-se que o domínio dos recursos disponíveis na sala RNP seja adquirido por vivência do próprio
usuário, visto que o autor deste tutorial considera-se leigo sobre o assunto. Mas, algumas informações úteis
podem ser adiantadas por aqui. De dentro da própria sala (Figura-2) o apresentador e os usuários podem liberar
seus microfones e fones de ouvido (seta nº 1) e a transmissão de imagem por uma ou mais câmeras (seta nº 2).
Como padrão  inicial,  o  criador  da  sala  é  o  apresentador  da  reunião,  porém este  pode  definir  um segundo
participante (convidado) como apresentador também. O apresentador poderá compartilhar uma das telas abertas
em seu computador (seta nº 3) ou carregar um arquivo para apresentação (seta nº 4). Para o carregamento de um
arquivo  de  apresentação,  recomenda-se  a  utilização  do  formato  .PDF. Com  as  liberações  das  imagens,  os
membros da reunião poderão ser observados por pequenas janelas (seta nº 5), as quais podem ser arrastadas ao
longo da tela e ajustadas o tamanho conforme desejado. Com o arquivo de apresentação carregado, ao passar os
slides  da  apresentação,  o  apresentador  também  passa  o  slide  visível  nas  janelas  de  reunião  dos  demais



participantes. O mesmo ocorre com um círculo preenchido em cor vermelha que se move sobre a apresentação
acompanhando a ponteira do mouse do apresentador.

Figura-2: Sala de reuniões RNP.

A câmera(s) e o microfone utilizados podem ser hardwares externos, acessórios complementares ao
computador, ou provenientes da própria máquina, caso de celulares, tablets e notebooks. Para a utilização de
celulares e tablets pode ser exigida a instalação do aplicativo  Mconf-Mobile.  Caso o usuário não tenha um
sistema de som apropriado para ambientes abertos, recomenda-se o uso de fones de ouvido durante as reuniões.


