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Criando sua sala pessoal de Web Conferência 
1) Acessar o site https://conferenciaweb.rnp.br/ 

2) Escolher a opção “entrar” 

 

3) Novamente escolher a opção “Entrar” 
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https://conferenciaweb.rnp.br/


4) Selecione a Instituição “UFES – Universidade Federal do Espírito Santo” em seguida 

escolha a opção “Prosseguir”  

 

 

5) Na tela que surgir, escolha a opção “Avançado” 
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6) Escolha a opção “Ir para cafe2.ufes.br (não seguro)” 

7) Logo em seguida, confirme no botão “Continuar” 

 

8) Na próxima tela, entre com seu usuário e senha único da UFES e clique em “Login” 
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9) Escolha a opção “Aceitar” 

 

A partir desse momento você já estará com acesso ao sistema de Conferência Web da RNP e 

sua sala pessoal está pronta para uso, conforme imagem a seguir.  

Iniciando uma reunião em sua sala pessoal 
1) Escolha a opção “Começar uma reunião” 
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2) Escolha a opção “Microfone” para poder falar e ouvir durante a webconferência. 

Atenção: É necessário que os equipamentos de saída de áudio (caixas de som), 

entrada de áudio (microfone), ou ambos em um mesmo equipamento (headphone 

ou notebooks) estejam conectados e em pleno funcionamento.  

 

3) No pop-up de aviso do navegador, escolha a opção “Permitir” 

 

4) Teste o áudio e escolha a opção “Sim” caso consiga ouvir sua voz. Caso contrário, 

verifique seu equipamento. 

 

5) Escolha a opção que define seu grupo de Webconferência de acordo com o número 

de integrantes que irá convidar. 
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6) Pronto! Reunião iniciada e sala Webconferência ativa. 

 

 

7) Para convidar os participantes para a reunião, basta encaminhar o link que aparece 

no chat, conforme imagem abaixo. Atenção: Encaminhar o link sem o “ponto final”. 
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Funcionalidades básicas durante a transmissão 
1) Barra de funções dentro da sala de webconferência. 

 

1. Para incluir sua apresentação ou outros arquivos (PDF) que serão apresentados 

durante a transmissão.  

2. Habilitar ou desabilitar o microfone. 

3. Habilitar ou desabilitar a saída de áudio. 

4. Habilitar ou desabilitar a câmera. 

5. Habilitar ou desabilitar o compartilhamento da tela do seu computador com os 

participantes da reunião. 

 

Manual completo e teste de compatibilidade 

1) Manual do Usuário 
2) Teste seu computador 
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