
Guia rápido - Webconferência

PÁGINA
Digite o endereço: 
http://webconf.rnp.br/uab_cefet-es

Para acessar a sala de reunião da 
webconferência, mas antes de entrar, 

faça o teste de conectividade, 
clicando na palavra “ajuda” indicada 

pelo círculo na Figura 01.

 
Figura 01 – Tela de acesso a webconferência

TESTE DE CONECTIVIDADE

Figura 02 – Teste de conectividade

Se for detectado no teste, Figura 02, que no computador não há o Acrobat Connect Add-in, ao final do 
teste haverá opção de instalá-lo, está disponível atualmente para Windows e Macintosh. No Linux não 
haverá alguns recursos de configurações.

ACESSO:

Entrar como convidado: Figura 03
O Administrador pode aceitar ou não o acesso.

Figura 03 – Acesso como convidado

http://webconf.rnp.br/uab_cefet-es


OPERAÇÕES BASICAS
Durante a webconferência, Figura 04, é 
possível realizar perguntas pelo 
microfone ou Chat, indicar opinião 
concordando ou discordando. 

Figura 04 – Tela inicial da Webconferência

Figura 05 – Botão de indicação de opções

Microfone, concordar ou 
discordar

Esses recursos são acessados 
clicando no botão indicado na 

Figura 05, com um círculo, onde 
visualizará um menu com as 

opções, Figura 06.

Usando os recursos

 Microfone: Para falar é necessário pedir 
autorização ao administrador da 
webconferência, e isso é feito clicando no 
botão “levantar a mão”, Figura 06;

 Concordar: Mostrar a todos que está de 
acordo com algum questionamento. Será 
feito clicando no botão “Concordar”, Figura 
06, que ira fazer uma marcação verde no 
nome do usuário;

 Discordar: Mostrar a todos que não está de 
acordo com algum questionamento. Será 
feito clicando no botão “Discordar”, Figura 
06, que ira fazer um “xisizinho” vermelho no 
nome do usuário. 

Figura 06 – menu de opções



Figura 07 – Bate papo

Chat

Temos na webconferência uma área 
especifica para Chat, ela é chamada de 

Pod de Bate-papo, na Figura 07. No Chat 
é possível direcionar a mensagem a um 

participante especifico, isso é feito 
escolhendo-o na opção “Para”, logo abaixo 

da linha de digitação da mensagem.   

Sair da webconferência

Clicar no menu Reunião->Sair do Connect Pro.
Se o plugin do Adobe Connect Pro não estiver 
instalado a opção Sair não aparecerá no menu, Figura 
08.

Figura 08 – Fechar webconferência


