
Guia AVA3D 

Experimentação UFGD VIRTUAL 

  



Instalando 

Acesse o link: http://www.firestormviewer.org/downloads/ 

Clique em “Firestorm for Opensim”. 

Baixe a versão para o Sistema Operacional desejado (no caso indicado abaixo, 

Windows). 

 

Caso você esteja usando um computador com Windows você pode, se preferir, acessar o link a seguir para 

que o download do visualizador seja inicializado automaticamente: 

http://phoenixviewer.googlecode.com/files/Phoenix_Firestorm-Release_4-4-2-34167_SetupOS.exe 
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Instalando 

 Após baixar o instalador, execute-o 

 

 

 

 Selecione o idioma desejado 

     e prossiga com a instalação. 



Configurando 

Clique em “Eu” no menu e selecione a opção “Preferências”: 

 

Na aba Opensim, adicione um novo grid (Add new grid),  

Digitando o seguinte endereço: http://200.129.209.50:8002 

 

Após digitar o link na caixa de texto, clique em Apply. 

 

O grid da EaD_UFGD será selecionado após o  

Usuário escolher esta opção. 

http://200.129.209.50:8002/


Configurando 

Para uma melhor visualização das mensagens recebidas no mundo virtual, altere a cor 

das mensagens instantâneas “Object IMs” na aba “Cores”. 



Configurando 

Na aba “Som e mídia”, 

marque as opções de 

acordo com o exemplo. 



Configurando 

(Opcional) 

Para quem preferir se locomover no ambiente utilizando as teclas “W – A – S - D”, 

ativem esta opção (Affects movement (i.e. WASD)): 



Entrando no Ambiente 

Para entrar no ambiente você precisa fazer 
uma conta. Siga os passos: 

 

 Acesse o seguinte endereço em seu 
navegador: 
http://200.129.209.50:8002/wifi 

 Nesta página, clique em “CRIAR CONTA” 
sob o Menu principal, do lado direito da 
página; 

 Na nova página que se abrir, 
preencha os campos indicados 
com seu primeiro e último nome, 
e-mail e senha, e escolha um 
modelo de avatar que quer usar 
no ambiente; 

 Clique em “criar” e aguarde a 
mensagem: “Sua conta foi 
criada com sucesso”. Você já 
tem uma conta para acessar a 
UFGD Virtual! 
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Entrando no Ambiente 

Insira o login (nome e sobrenome) e a 

senha que você escolheu ao fazer sua 

conta e clique em “conectar”, como 

indicado: 

Agora retorne ao visualizador que você já 

instalou e selecione o Grid da 

EaD_UFGD no campo indicado abaixo: 



 Agora você  já está dentro do ambiente! 

 Utilize as setas  e  ou as letras ‘a’ e ‘d’ caso tenha modificado. 

 Segure shift e mova, desta forma você poderá andar para os lados sem que a 

camera se mova. 

 Para movimentar a camera, clique no avatar e arraste o mouse para os lados. 

 

Dentro do Ambiente Virtual 



Informações Adicionais 

 Agora você já pode iniciar a sua visita à UFGD VIRTUAL. 

 Ao encontrar um Guia UFGD, chegue perto para receber informações. 

Obs.: Este GUIA UFGD não é controlado por uma pessoa. 

 



Informações Adicionais 

Para interagir com as placas, chegue perto e clique sobre o nome de algum dos 

blocos. 

 

 



Informações Adicionais 

 Será aberta uma janela referente ao  

MAPA MUNDI do ambiente. 

 Feche esta janela. 

 

 



Informações Adicionais 

Clique no botão             ao lado do  

chat para ter um chat mais visível  

e clique novamente para oculta-lo. 

 Você poderá movê-lo na tela,  

redimensionar, abrir e fechar a  

qualquer momento. 

 



Informações Adicionais 

Você poderá voar apertando a tecla HOME do seu teclado, e movimentar para 

cima e para baixo segurando a tecla “Page Up” (cima) e “Page Down” (baixo). 

 



Informações Adicionais 

Avisos e mensagens importantes do ambiente aparecerão no topo direito da sua 

tela. 

 



Informações Adicionais 

Ao sentar no sofa, você poderá levantar clicando em “Levantar-se”. 

 



Coleta de Dados   

 Ao final desta Experimentação no Ambiente UFGD VIRTUAL, 

você irá receber em seu e-mail (informado no momento do 

cadastro), um questionário com intuito de levantar dados 

relativos a essa experimentação de imersão em AVA 3D. 

Agradecemos a sua Participação! 



Bom passeio a todos! 

 

Equipe AVA 3D 

ava3d.ead@ufgd.edu.br 

 

mailto:ava3d.ead@ufgd.edu.br

