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Software de webconferência
Um guia para auxiliar você a utilizar
essa ferramenta no Moodle.

Desde agosto de 2019, os Ambientes Virtuais de Ensino
Aprendizagem da UFSM permitem a realização de
webconferências e aulas on-line, através da integração
com o software BigBlueButton (BBB).
O BBB é um sistema de webconferências que suporta
diferentes tipos de compartilhamento de áudio, vídeo
e documentos para apresentações (PDF, DOC, Power Point).
Através dele, professores podem criar espaços on-line de
comunicação e colaboração dentro de suas disciplinas do Moodle.
Para acessarem as webconferências, os estudantes só precisam
ser participantes da disciplina do Moodle e ter um smartphone,
notebook ou computador com câmera e microfone.
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Somente o moderador (professor ou
tutor) de uma disciplina do Moodle
pode criar e configurar uma
webconferência no Moodle.
Estudantes conseguem acessar o
BigBlueButton quando o moderador
permitir. A webconferência do
BigBlueButton é identificada na
disciplina através do ícone
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Entrar na sessão - Para participar
de uma atividade no BigBlueButton,
basta clicar no título da
webconferência, ler as informações
da tela e depois clicar no botão
“Entrar na sessão”. Esta tela mostra
se há pessoas on-line na atividade.
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Há duas opções de participação que poderão ser
selecionadas pelos estudantes:
Opção “Somente ouvir”: Escolha preferencialmente esta
opção se você não é o principal apresentador. O estudante
entra na webconferência com o microfone desativado,
somente para ouvir o professor ou palestrante.
Posteriormente, caso seja necessário, é possível habilitar o
microfone para falar durante a atividade.
Opção “Ativar o Microfone”: Ao clicar na opção “Microfone”,
o sistema irá solicitar a permissão para uso do microfone do
computador ou dispositivo móvel. É preciso permitir e fazer
um rápido teste de áudio para garantir que o microfone está
com o volume adequado e funcionando bem.
Ao selecionar o tipo de participação na conferência, o
visualizador será direcionado a uma caixa de teste.
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Ao selecionar o tipo de participação na conferência,
o visualizador será direcionado a uma caixa de teste.
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Na aba lateral esquerda da tela, é possível ter
acesso ao nome de todas as pessoas presentes
na webconferência.
Se for iniciada a gravação, todos os participantes
serão notificados pelo aviso “Esta reunião está
sendo gravada” e pela mensagem “A gravação
está em andamento” na parte superior da tela.
As gravações ficam disponíveis para visualização
dos participantes da atividade a partir de 2 horas
após o encerramento da videoconferência,
dependendo do número de câmeras e de
videoconferências simultâneas.
Fique atento aos ícones circulares que
aparecem na parte inferior da tela.
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A tela ao lado aparecerá quando a
webconferência estiver acontecendo.
A ferramenta, integrada ao sistema da
UFSM com o objetivo de facilitar e
promover o aprendizado on-line aos
alunos da Instituição, já está disponível
no Moodle para seus usuários.
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