
 

Tutorial: Como usar o RNP 

O RNP Conferência Web é um serviço que possibilita realizar uma conferência online que use vídeo e 

áudio e que, ainda, permite outras funcionalidades como chat, bloco de notas, visualização compartilhada de 

imagens, arquivos ou mesmo da tela de um computador remoto. 

1 – O que é necessário para acessar o RNP 

 Diferente de outras plataformas de reuniões de vídeo online, o RNP não necessita de download de 

aplicativo. Os requisitos para acessar a plataforma são ter acesso à internet e a um dispositivo móvel 

(computador, celular, tablete, etc.) que possua um navegador instalado. 

2 – Como acessar o RNP 

 O primeiro passo para acessar a plataforma é entrando no site https://conferenciaweb.rnp.br/ 

     

No canto superior direito haverá um botão escrito “Entrar”, como ilustrado na figura. 

 

 

 

https://conferenciaweb.rnp.br/


 

Na página inicial, ao clicar em “Entrar”, o site redirecionará para esta página cujo você deve, se 

possuir  IdUFSC (recomendado para alunos da instituição), clicar novamente em “Entrar”. 

 

 Em seguida, selecione a instituição desejada (UFSC) e prossiga para a próxima etapa. 

 



 

Preencha os campos com seu IdUFSC e senha e clique em “Login”. 

 

Feito o login, o site redirecionará para a página inicial do usuário, como ilustrado na imagem. Para 

criar uma conferência, deve-se clicar em “Começar uma reunião” e automaticamente será criada e caso o 

usuário queira entrar em uma conferência existente, o mesmo deve solicitar o link para o administrador. 

 

 

 

 

 

 



3 – Funções do RNP 

a. Sendo convidado: 

a. Chat; 

b. Ativar/desativar câmera e microfone; 

c. Compartilhamento de tela. 

 

b. Sendo administrador: 

a. Chat; 

b. Ativar desativar o próprio microfone/câmera; 

c. Ativar/desativar microfone de qualquer membro da reunião; 

d. Salvar os nomes dos participantes presentes na reunião;  

e. Restringir participantes (sala com senha ou com permissão do adm); 

f. Alterar a política da reunião; 

g. Criar e administrar salas de apoio individuais (ideal para trabalhos em grupo). 

 


