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Caros tutores e professores, o obje?vo desse tutorial é habilita ‐los para o uso da Web 

conferência.  

 Para o uso adequado da Web conferência siga os passos: 

1º Passo: Agende sua Web conferência 

 1 – Acesse a sala da coordenação no moodle do seu curso; 

 2 – Clique na aba COORDENAÇÃO e no arquivo Agendamento Web conferência; 

 

3 – Após clicar no arquivo Agendamento:Web conferência é exibido o agendamento conforme figura 

abaixo: 

 



 

 
 

Note que cada aba do arquivo representa um polo.   

Aba Web conferência (Sugestão de reserva) 
Dourados_UAB Reuniões entre Professores formador, tutores e coordenadores  e  

Reunião entre Formadores/Tutores  com alunos do pólo de Rio Brilhante 

Dourados_EAD Uso preferencial do curso de Letras Libras  

Água Clara Reunião entre Formadores/Tutores  com alunos do pólo de Agua Clara 

Bataguassu Reunião entre Formadores/Tutores  com alunos do pólo de Bataguassu  

Bela Vista Reunião entre Formadores/Tutores  com alunos do pólo de Bela Vista  

Costa Rica Reunião entre Formadores/Tutores  com alunos do pólo de Costa Rica  

Miranda Reunião entre Formadores/Tutores  com alunos do pólo de Miranda 

Camapuã Reunião entre Formadores/Tutores com alunos do pólo de Camapuã 

Porto Mur?nho  Reunião entre Formadores/Tutores  com alunos do pólo de Porto Mur?nho  

São Gabriel Oeste Reunião entre Formadores/Tutores  com alunos do pólo de São Gabriel Oeste  

Em cada aba existe informações sobre o endereço da sala e sobre o login e senha, como segue na 

figura abaixo: 

 

 

2º Passo: Web conferência usando a lousa intera?va  

Caso decida usar a lousa intera?va junto com a Web conferência, verifique os itens:  

 1 – Cer?fique‐se que o cabo USB da lousa esteja conectado no computador.  

 2 – Certifique-se que o cabo do Datashow esteja conectado no computador.  

 3 – Abra o software Starboard (Ícone na área de trabalho) 

 4 – Com o software Starboard aberto, acesse o menu configurações, StarBoard e calibrar.  

 



 

 
 

 5 – Clique no centro das esferas até ficar verde.  

 6 – A configuração da lousa está pronta, minimize o software.  

 

3º Passo: Preparando o computador para Web conferência 

 1 – Conecte o microfone 

 

Obs.: Toda vez que for necessário conectar e desconectar o microfone, é preciso reiniciar o 

navegador, fazendo assim fica garan?do o funcionamento do microfone no navegador da Web 

conferência. 

  2 – Abra o navegador mozilla e digite o endereço: webconf2.rnp.br/uab_ufgd 

 3 – Entre com o login e senha: ead@ufgd.edu.br senha: 12138712 

 4 – A?ve o microfone e a webcam nos ícones na parte superior da Web conferência  

 



 

 
 

 5 – A Web Conferência disponibiliza uma ferramenta que auxilia o professor/tutor e o aluno 

na configuração e equalização do microfone e autofalantes. Para acessar essa ferramenta de 

configuração de áudio clique em Reunião e Assistente de configuração de áu dio.   

 6 – Após a?var a webcam é necessário compar?lhar para que todos na reunião recebam a 

imagem. 

  7 ‐ Clique em Reunião e Gravar Reunião. 

 

4º Passo: Escolhendo o modelo de formato de tela  

A Web conferência apresenta 3 formatos de tela, segue os for matos abaixo: 

 

1 – Compar?lhamento  de arquivos: Escolha essa opção se desejar compar?lhar documentos ou sua 

tela do computador. Segue os modelos mais usados:  

 Compar?lhar quadro branco: escolha essa opção se o professor/tutor deseja um quadro branco para 

escrever com as ferramentas lápis, borracha, texto e figuras de auto formas. Esse compar?lhamento a?va o 

uso da lousa intera?va.  

Compar?lhar minha tela : escolha essa opção para que os integrantes da reunião possam ver o que 

você exibe na sua área de trabalho. 

 Compar?lhar documento: escolha essa opção se você deseja exibir uma apresentação em PowerPoint 

ou PDF.  

 

(Importante) ‐ Dicas do layout de compar?lhamento:  

IMPORTANTE



 

 
 

 

Apresentador, após compar?lhar seu documento você pode clicar no botão tela cheia  para 

que os alunos visualizem somente o documento. Verifique que o botão forçar modo de exibição do 

apresentador está marcado, essa configuração garante que os alunos veem o mesmo layout que o 

apresentador. 

 

2 – Webcam: Modo usado para web conferências em que o foco é o palestrante. 

3 – Personalizado: Nesse modo o apresentador define o layout, podendo ocultar ou dimensionar 

qualquer caixa (pods). 

 

 

5º Passo: Compar?lhando a gravação da reunião   

1 –  Clique em Reunião ‐> Parar gravação   



 

 
 

2 –  Clique em Reunião ‐> Gerenciar informações da reunião

- Após clicar em Gerenciar informações da reunião, uma nova tela será apresentada no navegador

- Agora você deverá selecionar o arquivo da aula e clicar na opção Tornar Público



 
 

- Clique sobre o nome da sua gravação e uma tela com o link para a webconferência gravada 
estará disponível

- Neste ponto, basta selecionar o endereço do link e compartilhar com os interessados 

- Perceba que agora o acesso ao arquivo passou de ‘particulares’ para ‘públicas’



 

 
 

 Dica:  Alterando o Host da reunião   

  

Para alterar o Host de uma reunião o primeiro é passo é fazer o login padrão da Webconferência:

  

Para alterar o Host de uma reunião o primeiro é passo é fazer o login padrão da Webconferência:

Em seguida abra uma nova janela em outro navegador e acesse a webconferência como convidado:

Dê o nome que achar conveniente para este usuário.



 

 Dica:  Alterando o Host da reunião   

Na janela em que você realizou o primeiro login, dê o privilégio de host para o par�cipante que você criou.

Agora você terá duas salas abertas sob seu controle. U�lize a que você abriu por úl�mo.

Observação: Não feche a outra sala, pois é ela que está promovendo a webconferência.



Calibrando a 
Lousa Interativa Digital

StarBoard



Lápis para calibrar

Caneta borracha para escrever textos

Lápis borracha para cálculos.
Apontador muitas vezes é útil.

A caneta StarBoard não é indicada para web conferência, 
devido aos ruídos que o seu toque na lousa gera.

1)

Abra o software de configuração da Lousa digital: 
StarBoard Software2)

Ferramentas necessárias para calibração e uso da 
Lousa digital:



4) A tela de calibragem será exibida

3)Selecione a opção ‘Calibrar’



5)
- Utilize o lápis comum para calibrar a lousa. Lembre-se que é 
preciso apenas um toque para os sensores da lousa detectar 
o ponto marcado, portanto tome cuidado para não rabiscar a 
superficie da lousa.

- A correta calibragem da lousa é muito importante para que a 
mesma opere perfeitamente. Para isso, quando o programa 
solicitar a marcação,  marque os pontos com máxima 
precisão possível, buscando sempre acertar o centro da cruz, 
até que a cor das esferas fiquem verde.

- Após a calibragem dos 9 pontos da lousa o software solicitará a 
confirmação. Pressione ‘ok’ e então a lousa estará em condições 
de receber escrita com precisão. 

Dicas: Quando for utilizar a lousa para escrita livre, uma alternativa interessante é usar o software 
‘Paint’, pois:
- é uma ferramenta de uso bastante intuitivo;
- leve;
- permite simular um grande quadro em branco, aumentando assim a semelhança com o ambiente 
de sala de aula;
- após a aula, é possível enviar ao aluno tudo o que foi escrito na lousa com bastante facilidade.

Lembre-se de, na web conferência, compartilhar a tela do computador e selecionar o aplicativo 
‘Paint’, para que os alunos possam visualizar a lousa.



Conhecendo a 
mesa digitalizadora

BAMBOO CAPTURE



- Conecte a parte menor do cabo usb no lado superior da mesa 
digitalizadora. A outra extremidade conecte no pc.

- Após fazer as conexões, a mesa já está pronta para uso. 
1)

- A mesa possuí pequenas marcações nas regiões que estão 
assinaladas abaixo. Essas marcações formam um quadrado 
imaginário que representa a área útil da mesa, somente 
nesta região que você poderá escrever seus textos e navegar 

2)



- Quando estiver utilizando a mesa, você pode escrever com 
a mão em contato com a superfíce da mesa.

- A caneta da mesa só começa a escrever quando a sua 
ponta toca a superfície.

- Aproximando a caneta na mesa, você pode orientar a posição do 
cursor e escolher um ponto para iniciar sua escrita.

3)

4)



Editando 
apresentações 
utilizando o 

PDF Xchange View



- Abra o arquivo original

1° Passo: Converter o arquivo ppt/pptx em pdf

- Clique em Arquivo -> Salvar como



- Se achar necessário, altere o nome do arquivo para saber que é a versão que 
contém modificações.
- Em ‘Tipo:’ selecione a opção PDF
- Selecione o local onde deseja guardar o novo arquivo e clique em Salvar

Continuação 1° Passo...



- Na área de abra o aplicativo ‘PDF - Viewer’

2° Passo: Abrir o software de edição de pdf

- Dê um duplo clique no centro da tela para selecionar o arquivo 



Continuação 2° Passo...

- Neste ponto, o arquivo pdf está pronto para ser visualizado

- Uma tela para procura e seleção de arquivos será exibida



3° Passo: Editar o arquivo
- Na aba superior, clique em Ferramentas/Notas e Marcação
- Esta seção contém as principais ferramentas para escrita no documento

- A opção Nota como manuscrito permite habilitar a ferramenta de escrita livre
- Clicando na opção Exibir a Paleta de Tipos de Nota, podemos configurar o a nossa ‘Caneta’



Continuação 3° Passo...

- Na paleta de tipos de nota podemos definir a espessura da nossa linha, cores, 
opções de traçado etc...

- Após habilitar a nossa paleta de edição, podemos colocar nosso 
slide em tela inteira



Continuação 3° Passo...

- Ao final da apresentação, pressione esc para sair do modo tela cheia e clique 
no disquete para salvar o arquivo.
- Todas as anotações feitas em aula serão salvas no arquivo que foi convertido 
de ppt/pptx para pdf



Continuação 3° Passo...

- Agora podemos redimensionar e reposicionar a nossa paleta de edição ou até 
mesmo excluí-la da tela

- Então a aula poderá ser apresentada e os recursos da ferramenta estarão a 
disposição do formador/tutor
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