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1 - Introdução

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação –

COTIC,  recebeu  em  2018,  a  solicitação  de  apoio  para  orientar  quanto  a

utilização de meios de videoconferência, para atender aos programas de pós-

graduação na UFRRJ, nas defesas de dissertações/teses. 

Para atender  esta solicitação adotaremos a solução gratuita  Google

Hangouts, amplamente utilizada para esta finalidade, incluindo a possibilidade

de transmissão ao vivo pelo YouTube;

2 – O que é necessário para realizar a videoconferência?

 Uma conta do gmail;

 Um computador ou notebook com uma câmera(webcam) e um microfone;

 Conexão com a internet

 Navegador Google Chrome.
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3 – Como fazer a videoconferência?

 Acessar o site     e fazer login no Hangouts com sua conta do gmail.

 

Figura 1: Tela de Login do Hangouts
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 Selecionar "Eventos"

Figura 2: Icone de Eventos no Youtube



6

 Fornecer um nome para a apresentação e selecionar "Ao Vivo Agora"

Figura 3: Tela para nomear a apresentação, inserir descrição e selecionar “Ao vivo Agora”
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 Selecionar OK

Figura 5: Tela com alertas sobre o início do evento
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 Selecionar "Allow" ou "Permitir" caso apareça

Figura 6: Tela com alerta para permitir a utilização do microfone e câmera 
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 Selecionar "Iniciar Transmissão” para divulgação do Video no Youtube.

Figura 7: Começar Broadcast é o botão que irá transmitir a câmera para o Youtube



10

 Se aparecer este alerta, selecione "OK"

Figura 8 : Alerta sobre o início do Broadcast, apenas selecionar OK
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 Para divulgar a transmissão ao vivo para os expectadores, selecione no 
canto inferior "Links".

Figura 9: Ilustração sinalizando o link para compartilhar aos espectadores da 
videoconferência
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 Basta copiar o link e enviar aos espectadores

Figura 10:Ilustração do link a ser compartilhado com os espectadores.
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 Para o espectador, basta acessar o link e ver a transmissão.

Figura 11: Ilustração da visualização do espectador através do Youtube
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3.1 Como convidar participantes a videoconferência

 Para convidar pessoas a participar da transmissão, selecionar "Convidar 
Pessoas", na barra superior

Figura 12: Ilustração apresentando a forma de enviar convites para participantes



15

 Digitar o e-mail das pessoas que participarão e selecionar "Convidar" ou 
copiar o link de convite e enviar para o convidado.

Figura 13: Ilustração de envio de convite para participação de videoconferência



16

 Quando o convite para participar da Videoconferência for aceito,  a imagem 
do usuário aparecerá no Canto Direito Inferior

Figura 14: Ilustração de visualização da videoconferência

- IMPORTANTE -

Quem receber o link de participante, poderá transmitir seu vídeo e áudio e 
compartilhar o conteúdo da Tela de seu computador, desde que permitido por 
seu moderador( usuário que está transmitindo a videoconferência). O usuário 
que receber o link para o Youtube, será apenas espectador da transmissão, 
porém poderá enviar mensagens no bate-papo público.
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 No canto esquerdo, clicando no botão em destaque, é permitido ao 
moderador acessar a Sala de Controle do Hangouts,
onde é possível controlar qual usuário irá se apresentar na conferência, 
controlar o som e os microfones dos particpantes.

Figura 15: Ilustração da Sala de Controle de videoconferência do Hangouts
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 O participante que desejar falar, deve clicar no botão de bate-papo em sua 
tela de transmissão e enviar mensagem  privada solicitando sua 
apresentação.

- IMPORTANTE -

Importante ressaltar que o bate-papo entre os participantes é privado entre os 
participantes. Os espectadores que assistem através do Youtube, não terão 
acesso a essas mensagens.
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4 Considerações finais

Dúvidas sobre o que foi explicado neste documento, e que dizem respeito

ao  serviço do  google  Hangouts da UFRRJ, podem ser esclarecidas por  Victor

Peçanha,  da COTIC,  através dos números (21) 2681-4638 e (21) 2681-4639.
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