
COMO ACESSAR E UTILIZAR A SALA DE WEBCONFERÊNCIA EM_UFG 

 

 

Primeiramente para acessar a reunião ter o endereço (link) da sala no caso da 

EMC_UFG  

https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/emc-ufg 

Formas de entrar na reunião: 

 Pela federação CAFe – Usuário e senha Institucionais da UFG 

 Redes Sociais - Google e Facebook; 

 Convidado - Não é necessário se autenticar, basta informar um nome. Utilizado 

apenas 

para entrar em conferências. 

Acessando via CAFe 

Acesse o endereço da reunião e clique em "Entrar" na seção do acesso federado, 

conforme imagem abaixo. Usuário e Senha institucional UFG 

 

 

Acessando via Rede Sociais 

Basta clicar no ícone da rede social selecionada e seguir o processo de autorização de 

cada serviço. 

 

 

https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/emc-ufg


Acessando como Convidado 

Basta informar o seu nome e sobrenome na opção "Não tenho uma conta" e aguardar a 

aprovação por parte do moderador da sala. 

 

Caso o estado da reunião esteja como "Não iniciado" será necessário que um 

membro da comunidade inicie para você acessar a sala. 

 

Ao iniciar o carregamento da sala e se a sala não tiver nenhuma restrição por parte 

dos moderadores, será exibida uma tela para selecionar o compartilhamento do 

microfone ou somente ouvir a reunião. 

 

 Se precisar falar, utiliza a opção "Microfone" 

 Se for participar como ouvinte, selecione "Somente ouvir" 



*Na maioria dos casos será solicitado pelo navegador a permissão para uso do recurso 

do microfone, par liberar escolha e clique em permitir. Porém a maneira de 

compartilhar o microfone pode ser diferente vai depender do navegador que esteja 

utilizando. 

 

Habilitando o Microfone 

Basta clicar na opção "Microfone" e depois em "Permitir" no pop-up que será aberto 

no navegador. 

 

Após isso será solicitado um teste, nesta parte é esperado que você consiga escutar 

a sua voz, selecione a opção de acordo com o resultado. 

 

 

 



Se ao entrar na sala optou-se utilizar o modo ouvinte mas agora precisa ativar o 

microfone clique no botão "Desativar áudio 

 

Em seguida clicar em "Ativar áudio" para refazer o teste de microfone com eco. 

 

 

Ativar / desativar microfone 

Para habilitar ou desabilitar o seu microfone, basta clicar no ícone na parte inferior 

da tela. 

 

 

 

 



Ativando a webcam 

É possível usar sua webcam em uma sala de conferência web, clique no botão 

"Compartilhar webcam" localizado na parte inferior da tela. 

 

As permissões de uso da câmera serão solicitadas pelo navegador, clique em permitir e 

prossiga, o modelo da notificação pode variar de acordo com o navegador utilizado. 

 

Após permitir, basta selecionar a câmera que deseja utilizar e clicar em "Iniciar 

Compartilhamento"  

 



 

 

Pronto, a sua câmera está habilitada! 

 

Saindo da Sala 
Para sair da reunião, basta dar um clique no botão "Opções" (3 pontos) no canto 

superior direito da sala e selecionar a opção "Sair". Uma mensagem será exibida 

informando que você saiu da conferência. 

 

 

 


