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Instruções gerais para uso da plataforma (Participante presencial)
- Não é necessário trazer notebook, microfone ou qualquer outro aparelho para
a sala de webconferência;
- A apresentação deve estar em formato PDF ou PPT e deve ser trazido em
pendrive para que o upload para o sistema seja feito. É extremamente
recomendável que o apresentador teste o upload dos slides no site de teste
https://bbb.ufjf.br antes do dia da apresentação.
- Não é permitido trazer alimentos ou bebidas para a sala de webconferência.
Consulte a secretaria da unidade onde acontecerá o evento para saber se existe
sala de coffee break,
- Durante sua estadia, não fique transitando nas dependências do prédio.
Deixe os convidados cientes dessa orientação.
- Chegue, preferencialmente, com 30 minutos de antecedência.
- Ao aproximar da data do evento, confirme com os membros remotos se eles
receberam o email com link de acesso e se realizaram o teste prévio da
plataforma.
Funcionalidades
- Comunicação de voz e vídeo entre participantes remotos;
- Apresentação de slides com sincronização em tempo real para os
participantes remotos;
- Ferramenta de chat para participantes que não desejam usar voz;
- Compartilhamento de tela;
Limitações
O sistema de webconferência possui algumas limitações conhecidas, por exemplo:
- Não é possível exibir slides com animações ou efeitos de transição;
- Não é possível exibir slides que contenham vídeos;
- Apesar de ser possível, o compartilhamento de tela não é recomendado, pois
usa muita banda de rede e a qualidade da imagem pode não ser satisfatória para
todos os usuários;
Contato
Dúvidas sobre o sistema de webconferência podem ser tiradas através do email
webconf.cgco@ufjf.edu.br
Localização (Caso a sua webconferência seja no CGCO)
O CGCO fica localizado dentro do próprio Campus Universitário, próximo ao
Instituto de Ciências Exatas (ICE).
Link para Google Maps (GPS): [1]Clique aqui
Link para UBER: [2]Clique aqui

[1] https://goo.gl/maps/B1Wvb8jK4upyyPgF7
[2]
https://m.uber.com/ul/?action=setPickup&amp;client_id=webconfcgco&amp;pickup=my_location&amp;dropoff%5bformatted_address%5d=Centro%20de%20Gest%C3%
A3o%20do%20Conhecimento%20Organizacional%20(CGCO)%2C%20Juiz%20de%20Fora%20-%20MG%2C%20Brasil&amp;dropoff%5blatitude%5d=-21.776356&amp;dro
p

Page 1

