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NOME DA OFICINA TEMÁTICA 
 
Treinamento para professores para realização de Web Conferência utilizando a 
ferramenta Adobe Connect Pro 
 
O QUE VOCÊ IRÁ APRENDER  

1. Diferenças entre as modalidades de conferências virtuais. 
2. Finalidade da Web Conferência no âmbito da UFPB Virtual. 
3. Diretrizes para o bom planejamento de uma Web Conferência. 
4. Conceitos básicos do uso da ferramenta Adobe Connect para participação em 

uma Web Conferência. 
5. Requisitos necessários para o acesso à Web Conferência. 
6. Entendendo o funcionamento da Web Conferência para os três níveis: host, 

apresentador e participante. 
7. Configuração e apresentação dos Layouts e suas funcionalidades. 
8. Configuração e apresentação dos Pods e suas funcionalidades. 
9. Como agendar sua Web Conferência. 

BENEFÍCIOS  
A Web Conferência quebra as barreiras geográficas ao reunir pessoas de forma 
síncrona num ambiente on-line. Através de programas específicos, é possível o 
compartilhamento simultâneo de diferentes recursos como áudio, vídeo, arquivos etc. 
Seu uso pela UFPB Virtual é feito principalmente na realização de aulas on-line que 
permitem a interação direta entre o professor e os estudantes dos polos.  A Web 
Conferência também pode ser  utilizada com diferentes propósitos desde a realização 
de simples reuniões entre alguns participantes, orientações de TCC, até apresentação 
de trabalhos e transmissão de eventos. 
 
QUEM PODE PARTICIPAR  
Professores e tutores da UFPB Virtual atualmente no exercício de suas funções.  
 
CARGA HORÁRIA,  DATA e LOCAL 
06 horas presenciais (02 encontros de 03 horas cada). 
Dia 19 de abril de 2012, de 9h às 12h e de 14h às 17h 
Local – Laboratório I da UFPB Virtual  
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 
Até 30 pessoas 
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ESTRATÉGIAS  
 
No primeiro momento, serão apresentados os conceitos de web conferência, sua 
estrutura básica e os recursos necessários à sua utilização no meio educacional. Na 
sequência, serão apresentados os formatos de web conferência utilizados pela UFPB 
Virtual e a função que os professores e participantes do curso irão desempenhar, além 
das diretrizes a serem seguidas na preparação de um evento/aula via web conferência. 
 
A segunda etapa consiste na apresentação e experimentação da ferramenta Adobe 
Connect Pro, suas características técnicas e principais recursos, configurações e 
distintas funcionalidades. Serão demonstrados diversos layouts e a utilização dos 
pods. 
 
Por fim, serão apresentados os procedimentos para o agendamento de uma Web 
Conferência. 
 
CONTEÚDO DO CURSO  

1. Fundamentos teóricos e práticos sobre Web Conferência. 
2. Planejamento e agendamento de um evento/aula via Web Conferência. 
3. Utilização da ferramenta Adobe Connect para Web Conferência. 
4. Configuração de funcionalidades distintas dos layouts e pods. 

 
INSCRIÇÕES  

 

As inscrições serão realizadas EXCLUSIVAMENTE pelo Sistema e-tutor  no 

seguinte endereço: 

http://etutor.virtual.ufpb.br 

 

Foi criado um login e uma senha específica para cada curso. Para se inscrever o 
professor ou tutor deve pegar a senha personalizada na coordenação do curso em 

que atua. 

Contatos 
marta.linden@gmail.com  
webconf@virtual.ufpb.br 
Telefones: 3216 7257 UFPB Virtual ou 3216 7928 (Laboratório de Tutoria) 

 


