
Web Conferência e Videoconferência na UNIPAMPA
A Unipampa  está  estruturada  para  atender  a  dois  tipos  de  conferência  a  distância,  Web

Conferência e Videoconferência. Observe abaixo a diferença entre essas conferências:

Web Conferência
A Web Conferência é tipicamente realizada por meio de um software ou site de computador,

por exemplo: Mconf, Skype, Google Hangout, Adobe Connect, entre outros. E pode ser realizada de
qualquer computador.

Para realizar uma Web Conferência de qualidade satisfatória você deve ter um computador
com webcam e headset (fone de ouvido com microfone) e uma conexão com a internet estável.

Os  softwares  de  web  conferência  mais  usados  no  Campus  Bagé  são  Skype  e  Mconf  e
permitem a interação por voz (captado pelo microfone do headset e recebido do participante remoto
pelo fone de ouvido) e vídeo (captado pela webcam), interação textual (bate-papo). Permitem ainda o
compartilhamento de apresentação de slides. 

Mconf.

A Mconf é criada a partir do site “   mconf.unipampa.edu.br   ”

Neste abrirá uma tela de login onde todos os servidores da Unipampa tem cadastro, você deve
digitar o login e senha institucionais, logo após o site da Mconf mostrará o link da sua sala pessoal
onde você é o administrador,  mesmo link que deve ser mandado para os outros participantes da
reunião.

Skype.

É um programa que necessita ser instalado no seu computador. Após o usuário deve criar uma
conta no Skype, depois esta apto para acessar a lista de contatos para começar a conferência.

O Skype possui ainda o recurso de criar um grupo, que é muito útil, especialmente para o caso
de uso em BANCAS, veja como criar um GRUPO:

1.Clique na opção Chat, após ícone “+Chat”, depois em Novo Grupo.

2.Digite nome do Grupo e após clique em avançar (ou na seta).
3.Digite o nome do contato que você deseja adicionar, selecione-o e depois escolha “Adicionar”.

4.Repita esse processo para todos os contatos que você deseja adicionar à conversa, após clique em 

concluido. O grupo será criado automaticamente. 

5.Para iniciar uma conversa com todos do Grupo (todos podem falar com todos), basta clicar na opção 

Chat, clicar no grupo e fazer a chamada.

6.Para gerenciar o grupo – incluir novos contatos no Grupo. Clique opção Chat, selecione o grupo. 

Escolha convidar mais pessoas e adicione os contatos desejados.

7.Para gerenciar o grupo – excluir contatos do Grupo. Clique opção Chat, selecione o grupo. Abaixo do

nome do grupo, clique em participantes.

Outras dúvidas sobre o uso do Skype podem ser sanadas no site:

https://support.skype.com/pt-br/skype/all/



Videoconferência
Realizada por meio de um equipamento especificamente desenvolvido para essa finalidade.  
Para que seja possível realizar uma sessão de videoconferência os participantes envolvidos

devem possuir equipamentos de videoconferência.

A sala de videoconferência na Unipampa é a sala 3101, que deve ser previamente agendada
(via chamado no sistema GAUCHA). Além dessa sala contamos com um aparelho móvel que pode ser
instalado nas seguintes salas do Campus: 1202, 3112, 3135 e 4110. Para uso destas salas, também
agendar via chamado no sistema GAUCHA.

Caso a  videoconferência  seja  feita  apenas com dois  participantes  basta  que um aparelho
disque para o número IP do outro. Nossos endereços de IP do campus Bagé são:

Aparelho fixo da sala 3101: 200.132.137.7

Aparelho móvel: 200.132.137.6

Se  a  videoconferência  tiver  três  ou  mais  participantes,  deve  –  se  abrir  um  chamado  via
GAUCHA para agendar uma sala virtual RNP, assim todos os participantes discarão para o mesmo
número, da sala virtual RNP.

O Stic fica à disposição para sanar qualquer dúvida quanto a utilização das conferências.
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