
Sala de web e vídeo conferência,

 DCNat C-3.14.



Este tutorial deve permanecer na sala C-3.14, DCNat / UFSJ. Uma cópia digital deste
encontra-se na área de trabalho do computador localizado na mesma sala.

Este  tutorial  tem como finalidade  a  apresentação  e  imersão  do  usuário  da  sala  aos
sistemas de videoconferência, pelo equipamento EVC150-Aver, e de webconferência,
pelo sistema RNP.

A elaboração deste tutorial, assim como a montagem da sala de web e videoconferência
foi uma iniciativa de membros do próprio Departamento de Ciências Naturais. Assim,
pede-se a todos os usuários que também contribuam zelando pela conservação do espaço
e de seus equipamentos e através sugestões.



- Evite alimentos próximos aos equipamentos.

- Não exceda o volume do televisor, isto pode danificar o aparelho.

- Evite arrastar o televisor. Ele muito pesado.

- Manter a sala limpa e organizada conforme distribuição padrão.

-  Não  se  esqueça  de  certificar  se  as  pilhas  utilizadas  nos  equipamentos  eletrônicos
(controles do projetor e do equipamento de videoconferência, do mouse e do teclado
móveis) possuem carga. A garantia de pilhas carregadas é responsabilidade do usuário
da sala.

- O controle remoto do equipamento de videoconferência deve ser apontado para sua
câmera, pois é nesta que se localiza o sensor do controle.

- O computador não possui um monitor do tipo padrão. Para tal, utiliza-se o televisor, o
qual deve estar na função “PC”.

- O televisor não possui controle remoto. Os botões para ligá-lo (POWER) e para alterar
sua função (INPUT) encontram-se na parte lateral direita e inferior do televisor.

- Para evitar transmissão de vírus entre computadores, pede-se, encarecidamente, que
somente sejam conectados ao computados da sala C-3.14 pendrives formatados e que
as apresentações estejam em formato .pdf.

- Salve seu trabalho na área de trabalho.

- Ler todo este tutorial de uso antes da primeira utilização.

Bom proveito!!



São João del Rei, setembro de 2019.

O que são videoconferência e webconferência?

Para a correta utilização dos recursos da sala C-3.14, o primeiro passo é o conhecimento destes dois
procedimentos de conferências virtuais, a videoconferência e a webconferência.

A realização de uma videoconferência  entre  dois  pontos,  ou mais,  ocorre  através  da utilização de
equipamentos  apropriados para  tais  conferências,  os  quais  devem ser  compatíveis  entre  si.  Na sala  C-3.14,
disponibilizado pelo Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais – PPGMQ, temos
o equipamento de videoconferência  EVC150 da marca Aver,  exibido na Figura-1.  Apesar  de possuir  como
acessórios próprios uma ótima câmera e um ótimo microfone condensador, a escolha pela videoconferência nem
sempre  é  a  melhor  opção.  Isto,  pela  necessidade  de  um equipamento  compatível  no  outro  ponto,  além de
algumas restrições quando comparada à webconferência, conforme será apresentado a seguir. 

Quanto às webconferências, estas não utilizam equipamentos específicos para as comunicações. Este
procedimento  é  o  utilizado  em  ligações  por  softwares/aplicativos  como  Skype,  Zoom,  Webex,  Whatsapp,
Facebook,  entre  outros.  Ou  seja,  necessitam  somente  de  uma  câmera  e  de  um  microfone  através  de
computadores, celulares ou equipamentos similares. Neste tutorial será apresentado o sistema da Rede Nacional
de Ensino e Pesquisa – RNP,  disponibilizados a nós pelo Ministério de Ciência e Tecnologia do governo
federal brasileiro. Para os  SERVIDORES da UFSJ o acesso a tal sistema pode ser feito por uma plataforma
online da Comunidade Acadêmica Federada – CAFe, não necessitando de instalação de software, exceto para
celulares. Fácil e simples, o acesso é feito através de login utilizando como usuário e senha os mesmos utilizados
para desbloqueio individual do firewall da rede UFSJ.

Abaixo, simples explicações sobre as utilizações do equipamento EVC-150 / Aver e do sistema RNP.



Videoconferência, equipamento EVC-150 / AVER

Este equipamento de videoconferência utiliza o codec H.323 e, assim, sua comunicação fica restrita a
outros equipamentos que utilizam o mesmo codec ou versões similares. Verifique a compatibilidade com outro
equipamento antes de tentar uma conferência. A chamada entre equipamentos de videoconferência ocorre por
discagem  de  número  de  IP.  Para  ligações  internas,  dentro  do  próprio  campus  Dom  Bosco,  o  IP  deste
equipamento é  172.17.40.91. Para ligações  externas o IP é  200.18.144.101. Certifique-se que o equipamento
esteja ligado à rede de internet (possivelmente, através de um roteador).

            Figura-1: Equipamento de videoconferência EVC-150 da marca Aver (esq.) e sua respectiva câmera e microfone
(centro) e controle (dir).

Um detalhe importante é que o sensor do controle remoto deste equipamento está na base de sua
câmera.  Aponte  o  controle  remoto  para  a  câmera!!  Quando o  microfone estiver  ligado,  sua luz passará  de
vermelha para azul.

Na sala C-3.14, o equipamento de videoconferência está conectado ao televisor pela entrada de HDMI,
a qual é acessada através do botão “INPUT”, localizado na lateral direita do televisor.

Figura-2: Telas de discagem do EVC-150 / Aver.



Caso a chamada deva ser feita da sala C-3.14 para outro ponto, basta acessar a opção “Discar” no menu
principal e inserir o número de IP do equipamento o qual se deseja convidar para a videoconferência, ver Figura-
2. É necessário respeitar os pontos ao longo do número de IP. O caracter “ponto” encontra-se junto do caracter
“asterisco” no teclado alfanumérico do controle remoto.

Para  proteção da  lente  da  câmera,  há  uma capa de borracha na  parte  frontal  desta.  Esta  capa  de
borracha deve ser recolocada ao término da utilização do equipamento.

O autor deste tutorial desconhece todos os recursos deste equipamento de videoconferência, ainda mais
quando conectado a um computador via USB. Porém, de antemão, sugere-se o uso deste equipamento somente
quando não houver necessidade de apresentações de slides. 

Pelas qualidades da câmera e do microfone deste equipamento de videoconferência, o fabricante indica
seu uso  para situações múltiplas, que vão de reuniões de empresa a acompanhamentos em atos cirúrgicos.



Webconferência, sistema RNP

As  reuniões  através  do  sistema  RNP podem  ocorrer  através  de  reserva  de  uma  sala  virtual  ou
simplesmente por acesso instantâneo. A reserva de sala deve ser feita através do próprio site do sistema RNP ou
por telefone. Até a escrita deste tutorial, a preferência por salas reservadas não se mostrou tão vantajosa. Assim,
o procedimento de reserva não será apresentado aqui. O acesso ao sistema RNP, conforme descrito abaixo, é
restrito a servidores da UFSJ.

Acesse  o  site  https://conferenciaweb.rnp.br/,  clique  em  ENTRAR.  Acesse  a  plataforma  CAFe
escolhendo  como  instituição  de  origem  UFSJ  e,  em  seguida,  entre  com  as  informações  utilizadas  para
desbloqueio de seu firewall na rede UFSJ (Figura-3). 

Figura-3: Acesso ao sistema RNP.

Da página que permite acesso à sala (Figura-4), nos é disponibilizado o link que devemos enviar para
os convidados para que estes sejam direcionados à sala de reunião (seta nº 1).  Também cabe atenção a possíveis
configurações de preferência para o acesso à sala (seta nº 2). O primeiro a acessar a sala deve ser o próprio
criador, clicando em “Começar uma Reunião” (seta nº 3), somente assim se iniciará a reunião. Somente o criador
da sala  (apresentador)  pode autorizar  o  acesso dos convidados e definir  outro convidado com apresentador
também. Caso seja exigido, deve-se habilitar o plugin Adobe Flash ou instalá-lo.

Figura-4: Acesso à sala de reuniões sem reserva prévia.

Quanto àqueles que serão convidados para a sala de conferência, após clicarem no link da sala poderão
acessá-la através da plataforma café, caso sejam cadastrados, ou como convidados, caso contrário.

https://conferenciaweb.rnp.br/


Figura-5: Sala de reuniões RNP.

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-5) 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). O
apresentador pode 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 respectivas liberações das imagens feitas pelos convidados, estes poderão ser observados
por pequenas janelas (seta nº 5),  as quais podem ser arrastadas ao longo da tela e aumentadas de tamanho
conforme desejado.

Figura-6: Webcameras FACECAM 1000 X (esq.), PC Câmera (centro) e microfone ambiente (dir.).

Para as capturas do som e da imagem na sala, são disponibilizadas duas câmeras e um microfone
ambiente, Figura-6. Conforme descrito acima, é necessário habilitá-los antes de iniciar a apresentação. Com a
câmera 1 localizada no alto de um pedestal e a câmera 2 sobre o televisor, sugere-se o uso da primeira para a



filmagem de uma possível banca e demais convidados, enquanto a câmera 2 mantém-se no apresentador. O
microfone ambiente possui um raio de captação de 3 metros. 

Os equipamentos da sala C-3.14 foram estrategicamente arranjados para que um mesmo computador
se  comunique,  simultaneamente,  com o  televisor  (utilizado como uma tela  primária,  monitor)  e  o  projetor
(utilizado  como  uma  extensão  de  tela).  Assim,  sugere-se  que  do  próprio  computador  da  sala  C-3.14  o
apresentador faça um segundo acesso à mesma sala virtual,  porém, desta vez, como se fosse um convidado
(clicando no link enviado aos demais convidados) ou clicando novamente no botão “Começar uma reunião”
(Figura-3).  Desta  forma,  o  usuário  terá  duas  janelas  de  navegador  de  internet  para  a  reunião,  uma  como
apresentador e outra como participante. Utilizando-se do recurso de tela estendida (ver vídeo para o windows 7:
https://www.youtube.com/watch?v=KwOl24ycGD4), o apresentador poderá deslocar uma de suas janelas da sala
para a projeção via datashow, enquanto mantem a outra janela no televisor. Assim, o apresentador poderá utilizar
o televisor e a projeção datashow para funções distintas. Um exemplo de tal utilidade seria deixar no televisor
com destaque as imagens dos convidados externos, enquanto no datashow se daria destaque à apresentação dos
slides.

Figura-7: Controle do datashow.

Com o arquivo de apresentação carregado, ao passar os slides da apresentação, o apresentador também
passa o slide visível nas janelas de reunião dos convidados. O mesmo ocorre com um círculo preenchido em cor
vermelha que se move sobre a apresentação acompanhando a ponteira do mouse do apresentador. Este círculo
vermelho funciona como uma ponteira para auxiliar na apresentação e também é visível a todos os convidados.

https://www.youtube.com/watch?v=KwOl24ycGD4

