


O que é o Web Conferência 

O Web Conferência  é um serviço que leva para o ambiente web os recursos próprios de uma

conferência que use vídeo e áudio combinados, porém, há outras funcionalidades de interação

instantânea e colaborativa como chat, bloco de notas, visualização compartilhada de imagens,

arquivos ou mesmo da tela de um computador remoto..

Onde posso usar o Web Conferência ?

O serviço pode ser acessado a partir de um computador ou dispositivo móvel que tenha um

navegador instalado, um headset e conexão com a internet. Os requisitos citados são atendidos?

Então, você pode acessar o Web Conferência de qualquer lugar, a qualquer momento, para

acompanhar uma sessão.

Disponibilizamos aqui o modo de acesso ao serviço de Web Conferência de duas formas:

1. Através do seu celular ou

2. Através do seu computador. 





1. Escolha um navegador da sua preferência. 2. Digite ou cole o link da Sala de Conferência e
clique em “IR.”. 

O endereço da Sala de Conferência do IFBA
campus Porto Seguro é:

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifba-ps

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifba-ps


3. Você acessou a página inicial da sala de
reunião.

4. Na opção 'Não tenho uma conta', digite o seu
nome. Depois toque em entrar.



5. Na tela de confirmação confira seu nome e
toque em 'Confirmar'.

6. Escolha a opção de áudio.



7.  Tocando na opção 'Somente ouvir' você
poderá ouvir a reunião.

8.  Você já entrou na reunião e pode ouvir as
discussões.



9. Tocando na opção 'Microfone' você poderá
falar durante a reunião.

10. Toque na opção 'Permitir' para autorizar o uso
do seu microfone.



11. Carregando o teste de áudio. 12.. Se consegue ouvir o som pelos auto-
falantes ou fones, toque na opção 'Sim'.



13. Você está participando e pode falar e ouvir
na reunião.

14.  Toque no ícone do microfone para desativar.
Importante só ativá-lo quando for realizar uma

fala.

Seu nome 
aparecerá aqui!



15. Você também pode interagir por texto. Toque
no ícone do canto superior esquerdo.

16.  Você pode observar os usuários que participam.
Para usar o bate-papo toque na opção 'Bate-papo

público'.



17.  Você poderá visualizar, digitar e enviar mensagens.





1. Escolha um navegador da sua preferência. Digite ou cole o link da Sala de Conferência e aperte
“ENTER”

2. Você acessou a página inicial da sala de reunião.



3. Na opção 'Não tenho uma conta', digite o seu nome. Depois clique em entrar.

4. Na tela de confirmação confira seu nome e clique em 'Confirmar'.



5. Escolha a opção de áudio.

6. Clicando na opção 'Somente ouvir' você poderá ouvir a reunião.



7. Clicando na opção 'Microfone' você poderá falar durante a reunião.

8. Clique na opção 'Permitir' para autorizar o uso do seu microfone.



9. Tela com o teste de áudio. Se consegue ouvir o som pelos auto-falantes ou fones, toque na opção
'Sim'.

10. Você já entrou e pode falar e ouvir na reunião.



11. Toque no ícone do microfone para desativar. Importante só ativá-lo quando for realizar uma fala.

12. Você também pode interagir por texto. Clique no ícone do canto superior esquerdo.

Você pode observar os usuários que participam. Para usar o bate-papo clique na opção 'Bate-papo
público'.

Você poderá visualizar, digitar e enviar mensagens.



Caso tenha alguma dúvida estamos a disposição para ajudá-lo!
ascom.psg@ifba.edu.br

DESENVOLVIDO PELA

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
IFBA PORTO SEGURO

MAIO/2020
 

mailto:ascom.psg@ifba.edu.br

	O que é o Web Conferência

