Tutorial para Palestrantes
O sistema de Webconferência que iremos usar durante toda a COES é bem simples de
manusear e será necessário somente instalar um aplicativo em seu navegador.
Você terá a disposição ferramentas para interação como conversas por meio de vídeos,
compartilhamentos de tela e outras funcionalidades.
Siga as instruções do tutorial para participar do evento.

Você irá encontrar neste tutorial:
1 - Primeiro acesso
2 - Ajuste de áudio
3 - Habilitando o vídeo e o áudio
4 - Participação pelo chat
5 - Apresentação da palestra
6 - Passar a palavra
7 - Acesso no dia do evento

1 - Primeiro acesso
Neste tutorial é utilizado o navegador Chrome. Este pode ser utilizado a partir de quaisquer
sistemas operacionais.
Clique no convite que recebeu em seu e-mail para fazer o primeiro acesso ao local do
evento e testá-lo com antecedência.
Segue como exemplo 2 modelos de e-mail que poderá receber:

Figura 1 - Exemplo de e-mail convite
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Segue um exemplo de outra forma na qual poderá receber e-mail de convite:

Figura 2 - Exemplo 2 - email convite

Após ter clicado no link de acesso ao evento, você irá instalar o aplicativo que iniciará
automaticamente.
Acessará com seus dados de acesso automaticamente, como segue e clicará no botão
Enviar.
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Figura 3 - Tela de login de acesso ao evento

Visualizará a seguinte tela.

Figura 4 - Tela de acesso ao evento

Clique novamente no botão Enviar e verá a seguinte tela:
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Figura 5 - Tela de instalação do aplicativo

Clique no botão “Adicionar o Webex ao Chrome”, veja:

Figura 6 - Tela de download do aplicativo
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Em seguida carregará o aplicativo e você clicará no arquivo executável que acabou de fazer
download (Cisco_Webex_Add-On.exe).

Figura 7 - Etapa 2 de instalação do aplicativo

Após concluído esse download do aplicativo, clique em Executar.

Figura 8 - Tela de Instalação final do aplicativo
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E você visualizará o aplicativo iniciando, como segue:

Figura 9 – Abrindo a Sala do Evento

Após a abertura do aplicativo, você visualizará a seguinte tela:

Figura 10 - Acesso a Sala do Evento

Você poderá perceber, observando no canto superior direito do aplicativo, que ainda não
tem acesso ao som e ao microfone, porém já está dentro da sala.
Agora, poderemos fazer o ajuste de áudio como segue o próximo tópico.
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2 - Ajuste de áudio
Clique no ícone Voice conference para fazer a verificação de seu microfone.
Figura 11 - Sala do Evento - Voice Conference

Logo em seguida, abrirá a seguinte janela:

Fale por alguns segundos em seu microfone ou em seu headset, e verifique se as barrinhas
verdes variam. Em seguida, feche a janela e o áudio estará ajustado.
Você pode perceber que no canto superior direito do aplicativo, seu microfone está
habilitado. Poderá observar também em Voice Conference.
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Figura 12 - Sala do Evento - Voice Conference Habilitado

Esta sala de eventos contém muitas ferramentas, porém iremos utilizar somente algumas
delas.

Topo

3 - Habilitando o vídeo e o áudio na palestra
Para que você possa transmitir seu vídeo, habilitar e desabilitar sua fala durante o evento é
necessário clicar no ícone “Participantes”, localizado no canto inferior direito da tela como
segue:
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Figura 13 -- Bloco Participantes

Você visualizará ao lado direito do painel, todos os organizadores e os participantes no
momento em que forem entrando no evento.
Para habilitar sua webcam e abrir e fechar seu microfone no evento, basta clicar no ícone
“câmera” e “microfone”, na frente de seu nome.
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Figura 14 - Habilitando o vídeo e o áudio

Após habilitar a webcam e o microfone, você visualizará da seguinte forma:

Figura 15 - Webcam habilitada
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Após verificar o som de seu microfone novamente, o desabilite. Observe na frente de seu
nome ou na parte superior do aplicativo.
Caso deseje desabilitar a webcam, basta clicar novamente no ícone da câmera.

Figura 16 - Desabilitando o microfone

Os demais ícones correspondem a convites que a organização poderá fazer para esta
palestra e o ícone Share My Desktop, será a ferramenta que irá utilizar em sua palestra.
É possível visualizar até 6 pessoas com câmeras no evento.
Configurada sua webcam e áudio, vamos à próxima etapa.

Topo

4 - Participação pelo chat
É por meio do Chat que as pessoas podem interagir no evento e fazer perguntas aos
palestrantes.
Para acessá-lo, clique no ícone de Chat localizado no canto inferior direito da tela.
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Figura 17 - Bloco Chat

Conversas do Chat ficam listadas aqui

Digite aqui sua mensagem

Poderá escolher (Send to) a quem enviar a mensagem como uma conversa privada ou
aberto a todos os participantes.
Para postar uma mensagem, basta escrever no campo indicado e pressionar o botão Enter
de seu teclado.
É por meio desta ferramenta que os participantes irão inserir perguntas e o moderador da
sala irá selecioná-las para perguntar ao palestrante.
Agora vamos conhecer como você irá compartilhar sua apresentação, para que todos
possam visualizar seu PowerPoint ou qualquer outro tipo de mídia.

Topo

5 - Apresentação da palestra
Você visualizará as seguintes opções para compartilhamento de tela:
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Figura 18 - Compartilhamento de Destop

Você irá utilizar basicamente o compartilhamento de tela (Share My Desktop), se desejar
compartilhar sua apresentação que está aberta no Desktop, ou ainda mostrar algum website
que está em uma outra aba ou janela.
Poderá também como opção, compartilhar um aplicativo (Share Other Application…),
somente seu PowerPoint, por exemplo, ou qualquer outro que desejar apresentar. É
possível ainda compartilhar qualquer tipo de arquivo, incluindo vídeo (Share File
(Incluiding Video)), desta forma ele abrirá seu Explorer ou Finder e você clicará em um
arquivo ou imagem, etc. Logo também é possível compartilhar somente um de seus
navegadores instalados em seu computador, caso precise mostrar algum website aos
participantes, ou ainda um quadro branco.
Vamos explicitar aqui o compartilhamento mais importante, que é o compartilhamento de
Desktop. Clique em Shared my desktop e você visualizará sua tela da forma como segue:
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Figura 19 - Tela do compartilhamento

Você visualizará o menu que está contido todas as funções do evento, ao mesmo tempo
enquanto você utiliza o compartilhamento de tela, portanto, todos seus controles estarão
disponíveis nesse painel suspenso na parte superior da tela do evento.
Vamos agora explorar um pouco as funcionalidades desse painel de controle para que você
possa fazer sua apresentação e depois retornar ao aplicativo ao final da palestra.
Clique na aba verde (You are sharing your desktop).

Figura 20 - Menu Suspenso – Painel de Controle

Stop Sharing - encerra o compartilhamento;
Pause - pausa o compartilhamento somente na visão dos participantes;
Share - compartilha todos os tipos de mídias como citado anteriormente;
Assign - funcionalidades somente para os organizadores;
Voice - ajuste de áudio;
Mute Me - deixa seu microfone habilitado ou desabilitado, se clicar novamente no ícone;
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Participants - ativa a visualização do bloco de participantes na tela e você o posiciona,
arrastando esse bloco para onde desejar. Para desabilitar a visualização do bloco, basta
clicar novamente no ícone.
Chat - ativa a visualização do chat. Para desabilitar a visualização deste boco, basta clicar
novamente no ícone.
Recorder - funcionalidade somente para os organizadores do evento;
Annotate - anotações. Você poderá fazer qualquer tipo de anotações na tela enquanto
apresenta seu material. Veja as opções de traços e figuras.
Figura 21 - Ferramentas de desenho – edição na tela

Options - Existem algumas funcionalidades nesta ferramenta que podem auxiliar por
exemplo, caso seja necessário, configurar novamente seu áudio (fones e microfone), entre
outras como as Q&A - Perguntas e Respostas, etc.
Figura 22 - Menu Opções

Após sua apresentação concluída, basta clicar em Stop Sharing no painel suspenso para
encerrar seu compartilhamento de desktop.
Recomendamos que conheça melhor a ferramenta por meio de um agendamento com a
equipe do COES, para que possa experimentar esse espaço e se sentir bem a vontade com
tais recursos antes do evento.

Tenha uma ótima apresentação!
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6 - Passar o controle de apresentações
Esta ferramenta permite que outra pessoa tome o controle da apresentação. Iremos utilizar
no início e ao final da palestra, para que o moderador possa cuidar da sala e fazer o
encerramento da palestra. Ou em casos de emergência, como por exemplo o palestrante
tiver dificuldades com sua banda de transmissão, por exemplo, o moderador pode auxiliar
com a apresentação da mesma e o palestrante continua proferindo sua fala.
Para passar a palavra ou o controle da sala ao moderador de volta, basta clicar no bloco
participantes e arrastar o ícone da Webex para o moderador da sala.

No dia do evento, use o mesmo computador que tenha feito os testes anteriormente, caso
contrário, terá que fazer a instalação da Webex novamente, atrasando o início da palestra.

Topo
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7 - Acesso no dia do evento
Recomendamos que chegue pelo menos 30 minutos antes do horário do evento para testar
sua apresentação e fazer o ajuste de áudio.
Consulte seu e-mail pessoal conforme exemplo no Tópico 1 deste tutorial e clique no
convite do evento.
Iniciará a sala do evento como segue:

Figura 23 – Iniciando o aplicativo

Logo em seguida você visualizará a inicialização do aplicativo do Evento.

Figura 24 - Carregamento da Sala do Evento

Sala do Evento aberta, agora basta verificar seu áudio clicando em Voice Conference,
seguindo o Tópico 2 deste tutorial.
E em seguida, usar os passos para a apresentação de sua palestra por meio do Tópico 3.
A equipe COES deseja uma ótima apresentação em sua Palestra e um ótimo Congresso!

Problemas, por favor nos contate!
Topo
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