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1. E-mail institucional
O e-mail institucional da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), além dos serviços
básicos de e-mail, funciona como uma chave de acesso a um conjunto de serviços, ferramentas e
tecnologias implantadas na instituição. Desta forma, os técnicos administrativos, docentes e
discentes da UFMT tem direito de acesso a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunidade Acadêmica Federada (CAFe);
Rede WIFI Eduroam (Manual de acesso ao eduroam: https://ufmt.br/wifi/);
Periódicos CAPES (Manual de acesso externo:
https://cms.ufmt.br/files/galleries/22/Guias de TI/capes.pdf);
Webmail/Roundcube – Disponível para servidores (https://webmail1.ufmt.br/) e
estudantes (https://webmail-estudante.ufmt.br/);
Microsoft Office 365 online (https://www.office.com/?omkt=pt-br);
Microsoft Teams – Seção 2.6 deste guia;
Conferência Web RNP – Seção 2.7 deste guia;
Webex – Seção 2.8 deste guia;
File Sender@RNP – Seção 3.1 deste guia.
Vídeo@RNP – Seção 3.2 deste guia;

O e-mail institucional pode ser solicitado pelo Portal do Sistemas Integrados. Para tanto,
consulte os manuais listados abaixo conforme o perfil do usuário. Ressalta-se que somente após
24 horas da ativação do e-mail institucional as ferramentas e serviços estarão disponíveis.
•

Manual para Estudantes da graduação e pós graduação stricto sensu (mestrado e doutorado
regulamente matriculados):
https://webmail-estudante.ufmt.br/skins/larry/includes/tutorial_roundcube.pdf

•

Manual para professores e técnicos-administrativos:
https://webmail1.ufmt.br/skins/larry/includes/tutorial_solicitacao_email.pdf
Dúvidas sobre o e-mail institucional, encaminhe e-mail para o suporte-email@ufmt.br.
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2. Comunicação e Videoconferência
2.1. Fone@RNP
Os campi de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop e Universidade Federal de Rondonópolis
dispõem do serviço VoIP (fone@RNP), ofertado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP),
o qual possibilita que as chamadas interurbanas destinadas a telefones fixos sejam completadas
por meio da Internet, sem tarifação pela prestadora de serviços de telefonia.
Porém, o serviço está disponível para chamadas interurbanas apenas para cidades e/ou
instituições atendidas pelo serviço fone@RNP.
Para conhecer as cidades e instituições atendidas pelo serviço fone@RNP consulte o
endereço eletrônico: https://memoria.rnp.br/servicos/voip_instituicoes.php
Para realização de chamadas pelo serviço fone@RNP, a partir de um ramal da UFMT/UFR,
destacamos as seguintes orientações:
i.

Universidade Federal de Rondonópolis e Campus de Sinop: 00+DDD+Número
desejado

Exemplo: 00 61 2022-1711 (para efetuar uma ligação para Brasília)
ii.

Campus Cuiabá e Várzea Grande: 79+014+DDD+número desejado

Exemplo: 79 014 61 2022-1711 (para efetuar uma ligação para Brasília)
2.2. WhatsApp Messenger e WhatsApp Web

O WhatsApp Messenger usa a conexão com a internet para o envio de mensagens e
chamadas gratuitas para seus contatos, mesmo que eles estejam em um país diferente. O aplicativo
está disponível em diversas plataformas, mas quando utilizá-lo no smartphone, certifique-se que
esteja conectado a uma rede wifi para evitar uso do pacote de dados da sua operadora.
Para efetuar chamadas de voz: abra o aplicativo WhatsApp no seu smartphone, em
Conversas busque pelo contato desejado, e na sequência clique na funcionalidade de chamada de
voz, representada pelo ícone

.

Mais informações sobre como usar os recursos do WhatsApp, acesse as Perguntas
Frequentes no endereço https://faq.whatsapp.com/pt_br/
Caso deseje se comunicar por mensagens de texto usando o WhatsApp a partir do seu
computador de trabalho, faça uso dos recursos do WhatsApp Web. Para isto acesse, a partir do seu
computador, o endereço https://web.whatsapp.com/
Para validar o uso do WhatsApp Web, abra o aplicativo no seu smartphone, busque a
funcionalidade WhatsApp Web/Computador. Como a funcionalidade pode ser acessada de formas
diferentes a depender da marca/modelo do celular, apresentamos duas dicas: i) em alguns modelos
Android acesse a aba CONVERSAS, toque em

e clique em WhatsApp Web; ii) em alguns
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modelos iOS clique no menu AJUSTES, clique na opção WhatsApp Web/Computador e, por fim;
iii) escaneie o Código QR, apontando a câmera do seu celular para o QR code, conforme mostra a
Figura 1.

Figura 1 - Interface WhatsApp Web para leitura do QR Code a partir do smartphone

Após escanear o QR Code, a interface principal do WhatsApp com seus contatos do celular
é mostrada para navegação na web.
Salientamos que a chamada de voz NÃO está disponível no WhatsApp Web.
Deseja conhecer mais sobre o WhatsApp Web?
Acesse o link: https://faq.whatsapp.com/pt_br/web/
2.3. WhatsApp Business

WhatsApp Business é a versão do WhatsApp Messenger para ser utilizada como conta
empresarial. É um aplicativo gratuito para Android que possibilita a interação direta com os
usuários e, também possui sua versão Web, por meio do WhatsApp Web. Com este aplicativo é
possível usar ferramentas que classificam, automatizam e respondem mensagens rapidamente.
O WhatsApp Business permite a ativação com uma linha telefônica corporativa
convencional (telefone fixo) e encontra-se disponível para os sistemas operacionais iOS e Android,
podendo ser baixado tanto no
ou
. Sua instalação não interfere no
funcionamento do WhatsApp Messenger, isto é, podem ser utilizados simultaneamente no
smartphone.
Destaca-se que para ativação do app com números corporativos convencionais deve-se
inserir o telefone institucional ao qual será realizado o cadastro.
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Para fins de verificação, o código deve ser recebido por meio de uma ligação no telefone
institucional desejado, conforme ilustrado na Figura 2. Portanto, para a ativação do Whatspp
Bussiness é preciso atender esta ligação para obter o código.

Figura 2- Etapa de ativação e verificação

Configurar mensagem de saudação no WhatsApp Business
Sempre que alguém entrar em contato com você, pela primeira vez, uma mensagem de
saudação vai ser enviada automaticamente. Para tanto, é necessário configurar e ativar uma
mensagem de saudação no seu WhatsApp Business, seguindo essas dicas: i) você precisa estar
conectado à Internet; ii) toque em
e acesse o menu de configurações; iii) toque em
“Configurações da empresa”; iv) acesse “Mensagem de saudação”; v) selecione a posição “ON”
para ativar o envio de mensagem de saudação; vi) edite a mensagem e, por fim; vii) toque em
“salvar”.
Configurar mensagem de ausência no WhatsApp Web
Para melhorar a interação com o usuário, é possível configurar a mensagem de ausência no
WhatsApp Business, assim será possível saber quando o atendimento não está disponível. Esta
funcionalidade é muito útil nos momentos em que você está muito ocupado e não pode responder
as mensagens. Para ativar esta função siga os passos: i) você precisa estar conectado à Internet; ii)
toque em
e acesse o menu de configurações; iii) toque em “Configurações da empresa”; iv)
acesse “Mensagem de ausência”; v) selecione a posição “ON” para ativar o envio de mensagem
de ausência; vi) edite a mensagem; vii) toque em “horário” e programe quando a mensagem deve
ser encaminhada; viii) selecione “destinatários” e identifique quem receberá as mensagens de
ausência e, por fim; ix) toque em “salvar”.
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Deseja conhecer mais sobre o WhatsApp Bussiness?
Acesse os links: https://www.whatsapp.com/business/ ou https://faq.whatsapp.com/
2.4. Hangout
Google Hangouts é uma plataforma de comunicação, desenvolvida pela Google, que inclui
mensagens instantâneas, chat de vídeo, SMS e VoIP. Estes serviços utilizam-se da internet como
meio e está disponível para dispositivos móveis, baixando o aplicativo tanto no
ou
, e, para computadores, por meio do endereço hangouts.google.com, conforme ilustra
a Figura 3. Alternativamente, o Hangouts também pode ser acessado pelo Gmail. Quando utilizálo em aparelhos móveis, certifique-se que esteja conectado a uma rede WIFI para evitar uso do
pacote de dados da sua operadora.

Figura 3 -Google Hangouts Multiplataformas

Destacamos que o Hangouts clássico será descontinuado, sendo migrado para o Chat e o
Meet após junho de 2020. Acrescenta-se que o Google se compromete em oferecer suporte aos
usuários do Hangouts clássico até que todos tenham migrado para o Chat e o Meet. Porém, estes
serviços só estarão disponíveis àqueles que possuírem uma conta no G Suite após junho de 2020.
Para efetuar o login pelo computador
Opção 1
1. Acessando pelo hangouts.google.com , digite as informações da sua Conta do Google (email e senha).
2. Clique em Fazer login.
Opção 2
1. Acessando pelo Hangouts no Gmail, digite as informações da sua Conta do Google (e-mail
e senha).
2. Clique em Fazer login.
3. O Hangouts no Gmail fica à esquerda, conforme ilustrado na Figura 4.
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Fonte: https://google-hangout.soft32.fr/

Figura 4 - Hangouts pelo g-mail

Para efetuar o login por um dispositivo móvel
1. No seu dispositivo móvel, abra o aplicativo Hangouts

.

2. Selecione uma Conta do Google e faça o login.
3. Siga estas etapas para verificar seu número de telefone e permitir que outras pessoas
encontrem você no Hangouts. Se você não quiser verificar seu número de telefone, toque
em Pular.
Deseja conhecer mais o Hangouts? Acesse o link:
https://support.google.com/hangouts/answer/2944865?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR

2.5. Skype
O Skype (https://www.skype.com/pt-br/) é um software que permite comunicação pela
Internet por meio de conexões de voz e vídeo. Após estar conectado no Skype, é possível acessar
os seguintes serviços para cada contato.
✓ Chat: conversa de texto com seu contato.
✓ Chamada com Vídeo (requer webcam, quando acessado via PC): realiza a
chamada de vídeo e voz.
✓ Ligar: realiza a chamada de voz.
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A chamada de voz
, de forma gratuita, pode ser feita de uma conta Skype para outra
conta Skype. Porém, observe se você está conectado a uma rede WIFI para evitar uso do pacote
de dados da sua operadora. Salientamos que não há cobrança de tarifas, mas se você realizar
chamadas via rede 4G, deve prestar atenção no consumo de dados.
O Skype pode ser usado a partir do seu dispositivo móvel ou do computador/notebook. Para
instalação do Skype em smartphones ou tablets, acesse a loja virtual da plataforma Android (Play
Store - https://play.google.com/store) ou a loja da plataforma iOS (Apple Store https://www.apple.com/br/ios/app-store/). Após instalar o aplicativo, uma sequência de passos
deve ser seguida para ativar o seu uso. As Figuras 5, 6, 7 e 8 apresentam os passos principais.
Se você já tiver uma conta Skype, informe o e-mail de cadastro ou telefone ou conta Skype,
e prossiga. Caso não tenha uma conta Skype, clique no link “Crie uma”, como mostra a Figura 5.

Figura 5 -. Interface Bem-vindo ao Skype
Clique no botão

Figura 6 -. Interface Vamos começar
Clique no botão

É possível criar uma conta associada ao número do telefone celular ou usando seu endereço
de e-mail.
i) No caso de associar pelo número do celular, informe no campo "Número do Telefone"
o DDD com dois dígitos, seguido do número do telefone, e siga os passos seguintes.
ii) No caso de optar por criar conta vinculada ao seu endereço de e-mail, clique no ícone
"Usar seu endereço de e-mail" e digite no campo o e-mail. Porém, alertamos que NÃO é
possível se inscrever com um endereço de e-mail corporativo ou escolar. Use um e-mail
pessoal como, @hotmail.com, @outlook.com, @outlook.com.br, @gmail.com,
@yahoo.com.
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Figura 7 - Interface Entrar ou Crie uma Conta

Figura 8 - Interface Crie uma Conta

Após informar o número do telefone ou endereço de e-mail, clique em Próximo e será
solicitada a senha, como mostra a Figura 9.

Figura 9 - Interface para inserir a senha

Após concluir sua conexão na conta Skype, ligue para qualquer pessoa pelo Skype,
gratuitamente para um contato que tenha conta Skype, ou abra seus contatos de telefone ou o
teclado de discagem para ligar para celulares ou telefones fixos. Porém, para usar a chamada
para telefones celulares ou fixos é necessário adquirir créditos Skype.
As chamadas podem ser feitas para qualquer lugar do Brasil e até mesmo para outros países.
Para fazer chamadas por meio do Skype usando o computador, faça o download do aplicativo a
partir do endereço a seguir e siga os passos para entrar ou criar uma conta.
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https://www.skype.com/pt-br/get-skype/
A Figura 10 apresenta a interface para baixar o Skype, e basta selecionar o tipo do sistema
operacional do seu computador, que o arquivo de instalação será baixado. Abra o arquivo em seu
computador e proceda a instalação.

Figura 10 - Interface principal para download

Após a instalação, siga os passos para entrar na conta ou criar uma conta, semelhante ao
que já foi apresentado no início desta seção.
Deseja conhecer mais o Skype?
Acesse o link: https://www.skype.com/pt-br/features/
Vale ressaltar que acessando a aba Contato, você encontra o contato Echo / Sound Test
Service, como qual você pode fazer testes de chamada de voz e vídeo.
2.6. Microsoft Teams

O Microsoft Teams é um substituto do Skype for Business Online, que será desativado em
31/07/2021. O Microsoft Teams expande os recursos, reunindo arquivos, chats e aplicativos em
uma solução integrada. Devido ao conjunto avançado de experiências oferecidas no Teams, ele
substitui o Skype for Business como o cliente de comunicações principal do Office 365.
É uma ferramenta corporativa indicada para qualquer empresa que tem como foco a
comunicação e o trabalho colaborativo. A conexão é feita por meio de e-mail: corporativo; de
estudante; ou da Microsoft.
Para realizar chamadas gratuitas a partir do Microsoft Teams, esclarecemos que as
chamadas são feitas de aplicativo para aplicativo. Logo, ambas as partes devem ter uma conta ativa
no Microsoft Teams e a chamada será feita para a conta do usuário.
Após estar conectado no Microsoft Teams, é possível acessar os seguintes serviços para
cada contato:
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✓ Chat: abre uma interface de conversa de texto com seu contato.
✓ E-mail: envia um e-mail para o contato (necessário ter OUTLOOK configurado no
computador ou dispositivo).
✓ Chamada de Vídeo (requer webcam, quando acessado via PC): realiza a chamada
de vídeo e voz, com limite de 250 participantes.
✓ Ligar: realiza a chamada de voz.
O Microsoft Teams pode ser usado a partir do seu dispositivo móvel ou do
computador/notebook. Para instalação do Microsoft Teams em smartphones ou tablets, acesse a
loja virtual da plataforma Android (Play Store - https://play.google.com/store) ou a loja da
plataforma iOS (Apple Store - https://www.apple.com/br/ios/app-store/).
Após instalar o aplicativo, uma sequência de passos deve ser seguida para ativar o seu uso.
A Figura 11 mostra que você tem a opção de entrar a partir de uma conta cadastrada, e para isto
informe o endereço de e-mail institucional (***@ufmt.br), de estudante ou da Microsoft para
entrar na conta.
Caso você não tenha uma conta cadastrada, clique no botão Criar uma conta gratuita e
mostrará a interface exibida na Figura 12, informe o seu e-mail institucional (***@ufmt.br) e siga
com os demais passos.

Figura 11 - Interface Microsoft Teams (entrar ou
criar uma conta gratuita

Figura 12 - Interface para criar uma conta

Caso deseje acessar o Microsoft Teams a partir do seu computador, acesse o endereço
informado a seguir para baixar a ferramenta.
https://products.office.com/pt-br/microsoft-teams/download-app

Na sequência, a interface para baixar o Microsoft Teams é exibida, como mostra a Figura 13.
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Figura 13-Interface para baixar o Microsoft Teams

Deseja conhecer mais o Microsoft Teams?
Acesse https://support.office.com/pt-br/teams
ou
https://news.microsoft.com/pt-br/tutorial-como-utilizar-o-microsoft-teams-no-ambiente-escolar/

2.7. Conferência Web - RNP

A
é um serviço de comunicação e colaboração da
que
promove encontros virtuais entre dois ou mais participantes. O serviço possibilita que, pela
internet, os participantes compartilhem áudio, vídeo, texto, imagens, quadro branco e a tela de seus
respectivos computadores.
Para criar uma reunião é necessário possuir acesso à Comunidade Acadêmica Federada
(CAFe), que na UFMT é vinculado ao e-mail institucional (usuario@ufmt.br). Cada reunião
recomenda-se utilizar no máximo 75 pessoas (Modo Pequeno de conferência). Caso o quantitativo
de participantes seja maior de 75 pessoas, recomenda-se realizar a transmissão da reunião (Modo
Grande de conferência). Os dois modos serão descritos no decorrer da seção.
Na

, os membros de uma reunião podem assumir as funções de:

✓ Organizador: É o responsável pela criação da reunião; Atribuição das funções entre os
participantes; e o gerenciamento e modelagem das permissões de acesso à reunião.
✓ Apresentador: É o responsável pela apresentação do conteúdo para os participantes. Em
cada reunião, só terá um membro com a função de apresentador.
✓ Moderador: É o responsável pelo auxílio e apoio ao gerenciamento da reunião, juntamente
como o Organizador.
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✓ Espectador: São os convidados da reunião. Ele pode ser somente ouvinte ou ter
participação de fala na reunião. Cabe o Organizador ou Moderador da reunião definir as
permissões de participação.

Iniciar uma reunião como organizador
Acesse o endereço (https://conferenciaweb.rnp.br/) e selecione a opção entrar, conforme
a Figura 14.
1.

Figura 14 - Tela inicial da conferência web

2.
A Figura 15 apresenta a opção padrão de login - CAFe, porém, está disponível o acesso
pelo Facebook ou conta do Google. Neste guia será detalhado o acesso pelo CAFe. Então,
selecione o botão Entrar.

Figura 15 - Seleção do método de autenticação
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3.
Na tela seguinte (Figura 16), deverá selecionar a instituição “UFMT – Universidade
Federal de Mato Grosso” e clique em Prosseguir.

Figura 16 - Seleção da instituição participante do CAFe

4.
Em seguida deve ser realizada a autenticação (Figura 17). Nela, você deverá inserir
somente o usuário do e-mail (sem o @ufmt.br). Exemplo: e-mail jonata@ufmt.br, para
autenticação utilize somente o usuário jonata e a senha do e-mail. Após, clique em Login.

Figura 17 - Tela de autenticação (e-mail institucional)
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5.
Após autenticação, serão apresentadas as informações da sua sala de conferência (nome, email, enderenço eletrônico para acesso à sua sala de reunião). Para iniciar a reunião, o organizador
deve compartilhar o link de acesso (disponível na mensagem de Boas-vindas) a todos os eventuais
participantes, utilizando-se do meio que preferir (e-mail, WhatsApp, Hangout, Teams, etc.). Em
seguida, clique no botão “Começar uma reunião”, conforme ilustrado na Figura 18.

Figura 18 - Interface de informações da sala de conferência

6.
Para ativar o microfone na reunião, deve clicar no símbolo
seu uso pela plataforma da ConferênciaWeb (Figura 19).

e, em seguida, permitir o

Figura 19 – Ativando o Microfone na Conferência Web

7.
Na sequência, ao criar a sala, deve indicar a modalidade da conferência que será iniciada.
Neste momento, será focado reuniões com quantidade pequena de pessoas, sendo assim deve
escolher o modo Pequeno (Figura 20). Caso haja mais de 75 convidados à reunião, deve-se optar
pelo modo Grande. Neste, a reunião será transmitida ao vivo pela Internet, por meio do
, o qual será detalhado no tópico “Transmitindo a reunião pela Internet”.
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Figura 20 - Definindo o tamanho da sala

8.
Ao iniciar a reunião, será apresentada a tela principal com as opções de configuração, assim
como informações da reunião. Destaca-se os seguintes pontos da tela principal, ilustrados na
Figura 21.
A.
Lista dos usuários participantes da reunião. Ao clicar sobre o nome de um participante,
poderá mudar a sua função na reunião, promovendo-o, por exemplo, a apresentador ou moderador;
B.
Mensagem de Boas-Vindas. Nela, é informado o link de acesso à reunião, o qual deverá
ser compartilhado com os demais participantes, para que tenham acesso à sala;
C.
Opções de configuração da reunião;
D.
Botão que possibilita compartilhar um arquivo de apresentação (Função disponível apenas
para as funções: Organizador, Apresentador e Moderador);
E.
Local para ativar ou desativar: 1) áudio, 2) vídeo e 3) compartilhamento de tela.

Figura 21 - Interface da sala de conferência em reunião
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Entrar em uma reunião como convidado
1.
Após receber o link de acesso pelo organizador, o convidado poderá acessar a reunião,
autenticando pela plataforma CAFe (conforme descrito nas etapas 2, 3 e 4 do tópico “Iniciar uma
reunião como Organizador” desta seção) ou somente informando o seu nome completo, conforme
ilustrado na Figura 22. Em seguida, clique no botão Entrar.

Figura 22 – Acessar a uma reunião com link de acesso

2.
Em seguida, será encaminhado um pedido de aprovação ao Organizador e aos Moderadores
da Reunião. Caberá a um deles aprovar o acesso do convidado à reunião, conforme mostra a Figura
23.

Figura 23 - Pedido de aprovação para reunião de usuário convidado
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3.
O convidado conseguirá acessar a reunião após aprovação pelo Organizador ou por um
moderador.
Transmitindo a reunião pela Internet (streaming de vídeo - webinar)
1.

Inicie a reunião no modo “Grande” de conferência

Figura 24 - Iniciando no modo “Grande” de conferência

2.
Comece a transmissão, utilizando o serviço
, conforme ilustrado na Figura 25.
Ressalta-se que a opção RTMP não é aplicável ao cenário abordado.

Figura 25 - Selecionando o serviço Video@RNP para começar a transmissão

3.
Entre no
, utilizando a Conta Federada que no caso é o e-mail institucional
(conforme descrito nas etapas 2, 3 e 4 do tópico “Iniciar uma reunião como organizador” da seção
2.8).
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Figura 26 – Autenticação no Video@RNP

4.

Em seguida, é necessário a concessão de permissões à plataforma

publicar vídeo pelo serviço

, clicando no botão Autorizar aplicação (Figura 27).

Figura 27 - Autorizar a publicação do vídeo pela aplicação

5.
Feito isso, a transmissão da reunião será iniciada. O link da transmissão de vídeo será
exibindo na tela, conforme mostra a Figura 28.

Figura 28 - Link de transmissão

Deseja conhecer mais sobre a Conferência Web RNP?
Acesse https://wiki.rnp.br/pages/viewpage.action?pageId=90402465
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2.8. Webex

O
é uma plataforma de videoconferência para reuniões colaborativas e sua utilização
exige a aquisição de licenças corporativas. A UFMT atualmente possui o licenciamento para a
utilização de 3 salas, sendo uma para o Campus Araguaia, uma para o Campus Cuiabá e uma para
o Campus Sinop. Solicitações de agendamento da sala ou dúvidas de utilização/procedimentos de
suporte devem ser encaminhados por e-mail ao administrador da sala, conforme os seguintes
contatos:
i.
ii.
iii.

Campus Araguaia – neuemerson@ufmt.br
Campus Cuiabá – stigmrl@ufmt.br
Campus Sinop – gau.sinop@gmail.com

Excepcionalmente, em resposta à pandemia do coronavírus (COVID-19) e à consequente
necessidade massiva de utilização de ferramentas que promovam o teletrabalho, a empresa Cisco,
detentora do
, disponibilizou licenças adicionais à UFMT, possibilitando a criação de
salas provisórias, que estarão disponíveis enquanto permanecer este cenário de quarentena.
Atenção: As unidades da UFMT que desejarem utilizar videoconferência para manutenção
de suas atividades em teletrabalho, por meio da ferramenta
, poderão encaminhar e-mail
para stigmrl@ufmt.br, solicitando a criação de uma sala de conferência provisória, que ficará à
disposição de seu setor. A solicitação deve ser encaminhada pelo gestor responsável da unidade,
com a indicação de um e-mail institucional (@ufmt.br) ao qual a sala ficará vinculada.
Cada reunião possui um número limite de participantes, sendo para as 3 salas adquiridas pela
UFMT o limite de 200 participantes e para as salas provisórias fornecidas pelo
o limite
de 1000 participantes.
Para entrar como participante em uma reunião no Webex é necessário possuir um link de
acesso, que será encaminhado pelo organizador da reunião, seguindo o seguinte formato:
https://EMPRESA.webex.com/meet/NOME-DA-SALA
Ao clicar no link, será redirecionado para a página da sala de conferência (Figura 29),
clique no botão Entrar na reunião. Se for o primeiro acesso à uma sala do Webex, será solicitado
o download e a instalação do aplicativo Cisco Webex Meetings.

Figura 29-Sala de conferência
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Feito isso, será solicitada autorização para abrir o link com aplicativo Cisco Webex
Meetings. Selecione Abrir Cisco Webex Meetings (Figura 30).

Figura 30 -Autorização para abertura do Cisco Webex Meetings

Confirme o nome da sala, identifique-se informando o Nome Completo e E-mail. Após, clique
em Próximo, conforme ilustrado na Figura 31.

Nome da sala

Nome Completo
Endereço de e-mail

Figura 31 -Identificação do usuário

Na tela seguinte é possível selecionar e testar a saída de áudio, microfone e câmera. Após validar
estes itens, clique em Entrar na reunião.

Figura 32 - Sala de reunião
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Na Figura 33 é apresentada uma visão geral da sala de reunião, detalharemos as principais
janelas:
A. Principais botões da sala de reunião: microfone, vídeo, compartilhar conteúdo,
participantes, bate-papo, mais opções (copiar link da reunião e configurações de áudio e
vídeo) e sair da reunião. Estes botões serão detalhados na Figura 34.
B. Modos de visualização dos participantes: Sãs formas de apresentação das janelas, da
esquerda para a direita:
falando,

somente imagem de vídeo do participante que estiver

miniaturas dos participantes e janela principal do microfone que estiver

ativo (modo padrão),
participantes em janelas tipo grade,
painel flutuante.
C. Lista de participantes: na lista é possível identificar o organizador, o apresentador,
atividade dos microfones e o tipo de dispositivo que cada participante está conectado.
D. Bate-papo: um participante da reunião poderá enviar mensagens para todos os
participantes ou para um específico.

C
B

D

A

Figura 33 - Visão Geral da Sala de reunião

Na Figura 34 são apresentadas as funções dos principais botões da sala de reunião:
A. Ativar/Desativar microfone.
B. Ativar/Desativar vídeo.
C. Compartilhar conteúdo: tela inteira, janelas abertas de programas, arquivos (imagem,
vídeo, áudio).
D. Mostrar/Ocultar a Lista de participantes.
E. Mostrar/Ocultar Bate-papo.
F. Mais opções: copiar link da reunião e configurações de áudio e vídeo.
G. Sair da Reunião.
Atenção: passando o cursor ( ) do mouse sobre cada recurso, é apresentada uma legenda.
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A

B

C

D

E

F

G

Figura 34 - Funções dos principais botões da sala de reunião

3. Compartilhamento de Arquivos
3.1. Filesender@RNP

O FileSender@RNP é um sistema de compartilhamento de informações entre usuários por
meio de uma interface web, que garante a segurança na troca e armazenamento dos arquivos. Este
serviço é disponibilizado aos membros da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), isto é, a
chave de acesso é o e-mail institucional (usuario@ufmt.br) . Entretanto, o serviço possui algumas
limitações, sendo elas:
•
•
•
•
•

Número máximo de destinatários por e-mail: Até 100 endereços de e-mail separados por
vírgula ou ponto-e-vírgula
Número máximo de arquivos por upload: Apenas um. Para carregar múltiplos arquivos, devese compactá-los em um único antes do envio.
Tamanho máximo de arquivo por upload, utilizando apenas Adobe Flash: 2 GB
Tamanho máximo de arquivo por upload, utilizando HTML5: 150 GB
Validade máxima em dias do arquivo/voucher: 20

O compartilhamento de arquivos pode ser realizado de duas formas. Na primeira, o usuário
seleciona o arquivo a ser compartilhado e o próprio serviço encaminha mensagem de e-mail com
link para o Download com um ou mais destinatários. Já no segundo modo, o usuário armazena o
arquivo temporariamente no FileSender e ativa um Link de compartilhamento para que o arquivo
possa ser acessado pela Internet, conforme os detalhamentos a seguir.
Primeiramente, acesse o enderenço eletrônico do serviço (https://filesender.rnp.br/) e clique
no botão “Acessar pela sua instituição”, conforme destacado em vermelho na Figura 35.

Figura 35 -Acesso ao FileSender
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Em seguida, selecione Instituição de Ensino Superior (IES) à qual está vinculado, neste
caso, a UFMT (Figura 36). A seguir você deve se autenticar utilizando seu e-mail institucional,
informando o usuário (sem o @ufmt.br) e a senha do e-mail.

Figura 36 - Instituição de Ensino Superior (IES) à qual está vinculado

Agora vamos monstrar as duas formas de compartilhamento de arquivos:
1. Compartilhamento de arquivos com link enviado por e-mail pelo FileSender
Após a autenticação, optando por compartilhar arquivos por mensagem de e-mail no FileSender,
na aba inicial da ferramenta você deve preencher os campos: i) destinatário; ii) assunto (opcional);
iii) mensagem (opcional) e; iv) incluir arquivo e clicar em enviar, conforme ilustrado na Figura
37.

Figura 37 - Compartilhando arquivo FileSender
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Para finalizar, aguarde a mensagem de confirmação de envio do arquivo como ilustrado na
Figura 38.

Figura 38 - Confirmação de envio do arquivo

2. Compartilhamento de arquivos a partir de um link gerado pelo FileSender
Após a autenticação, optando por compartilhar o arquivo com link gerando do FileSender,
você vai precisar: i) a opção “Obter um link em vez de enviar para destinatários”; ii) anexar o
arquivo; iii) clicar em enviar, conforme ilustrado na Figura 39.

Figura 39 - Gerando link de compartilhamento
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Por fim, você deve aguardar a exibição da mensagem de confirmação (Figura 40), agora
basta copiar o link e compartilhar utilizando-se do meio que preferir (e-mail, WhatsApp, Hangout,
Teams, etc.)

Figura 40 - Mensagem de confirmação

3.2. Vídeo@RNP
O serviço Vídeo@RNP tem como objetivo ser um repositório de áudio e vídeo de
conteúdos relacionados às atividades fins das organizações de ensino, pesquisa, saúde e cultura,
adeptas aos serviços da RNP. Servindo tanto como repositório de conteúdo (áudio e vídeo) como
ferramenta de transmissão ao vivo pela Internet, conhecida também como streaming de vídeo ou
webinar.
Para a comunidade acadêmica da UFMT, estão disponíveis três recursos do
:
i) publicação vídeo, ii) publicação de áudio e iii) transmissão de reuniões (descrito na seção 2.7).
Por padrão, cada usuário poderá publicar até 5 conteúdos distintos. E, para aumentar o número de
publicações, deve-se solicitar a concessão à RNP pelo Service Desk RNP
(https://www.rnp.br/sobre/contato).
Publicando um áudio ou um vídeo
1.

Acesse o enderenço eletrônico https://video.rnp.br/ e faça autenticação por meio do Acesso
Federado (Figura 41), utilizando o e-mail institucional (conforme descrito nas etapas 2, 3 e 4 do
tópico “Iniciar uma reunião como organizador” da seção 2.8).

Figura 41 - Tela inicial do Video@RNP
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2.

Após ter-se autenticado, clique em Publicar conteúdo (Figura 42).

Figura 42 - Tela inicial do Video@RNP

3.

Leia o termo de uso. Caso concorde com as condições para a publicação, selecione a opção

concordo e logo após, clique no botão

(Figura 43).

Figura 43 - Termo de uso

4.
Escolha o Tipo de conteúdo a ser publicado (Áudio ou vídeo) e clique no botão
.
Escolha o arquivo que está armazenado no seu dispositivo e que será publicado, clicando em
. Obs.: Atente-se pelos formatos de arquivos permitidos pela plataforma. Após escolhido o
arquivo, preencha os campos obrigatórios (marcado com *) e Clique em Concluir cadastros
(Figura 44).
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Figura 44 - Publicando o cadastro do áudio ou vídeo

5.
Feito isso, seu áudio ou vídeo será publicado e estará disponível para busca e acesso pelos
usuários da plataforma.
Deseja conhecer mais sobre o Video@RNP?
Acesse https://video.rnp.br/portal/saibamais.action
4. Gestão de Tarefas
4.1. Trello

O Trello é uma ferramenta de colaboração que permite a realização de trabalhos em equipe
em um ambiente de colaboração com maior produtividade, muito utilizado para a gestão e
organização das atividades em situações de teletrabalho. Com uso de quadros, listas e cartões ele
auxilia o gerenciamento de projetos baseado em serviços web. A ferramenta se assemelha a um
quadro cheio de post it, no entanto de forma digital, podendo ser usado a partir de um computador,
por meio do endereço eletrônico https://trello.com/, ou através de dispositivos móveis, em que o
aplicativo deve ser baixado no

ou

.
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Para iniciar o uso da ferramenta é necessário fazer o login com uma conta do Google ou
criar uma conta no Trello, conforme ilustram as Figuras 45 (acesso via web) e 46 (acesso via App).
A conta pode ser criada com um e-mail de sua preferência, neste caso, sugerimos o uso do e-mail
institucional

Figura 45 - Acesso via web

Figura 46 - Acesso via app

Com uma conta já cadastrada, basta clicar no botão “fazer login” e desfrutar dos recursos
disponíveis. Para isso apresentamos algumas informações importantes para otimizar o uso da
ferramenta, ilustradas na Figura 47.
A. Quadros: um quadro representa um projeto, é o lugar para organizar suas tarefas e
colaborar com outros membros da equipe.
B. Listas: listas mantêm os cartões (C) organizados durante as várias etapas de progresso, são
usadas para criar um fluxo de trabalho, em que os cartões podem transitar entre as demais
listas ou servem como um lugar para acompanhar ideias e informações.
C. Cartões: os cartões são fundamentais nos quadros, eles são usados para representar as
tarefas que precisam ser feitas ou ideias, coisas que precisam ser lembradas.
D. Suas listas: As listas são as categorias gerais dentro do seu quadro. Por exemplo, se você
tivesse um quadro para planejar sua viagem no feriado com o Trello, algumas categorias
gerais seriam: detalhes do voo, informações do hotel e aluguel do carro. As listas são como
pastas: têm mais detalhes dentro delas e organizam ideias mais amplas.
E. Menu: do lado direito do quadro do Trello está o menu. Ele controla as funções do quadro,
é onde se gerencia os membros, controle de configurações, filtros e ativação de power ups,
entre outras funções
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Fonte: Guide Trello 101

Figura 47 -Noções básicas do quadro no Trello

Deseja conhecer mais sobre o Trello?
Acesse https://trello.com/guide
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