
 
 
 
 
 
 
 

 

Webconferência 

A apresentação por webconferência poderá ser utilizada por participantes de instituições de fora do estado ou do país que não 
possam estar presentes fisicamente no espaço do evento. Para utilizar essa modalidade, o participante, após realizar a inscrição 
no sistema, deverá encaminhar um e-mail para o endereço inovamundi@feevale.br, informando essa necessidade, para que 
sejam realizados os devidos encaminhamentos. 

A ferramenta de webconferência utilizada pela Universidade Feevale é a plataforma Blackboard Collaborate. Tanto o 
apresentador quanto os participantes ouvintes acessam a ferramenta pelo navegador web, sem a necessidade de software 
específico. É aconselhável o uso de microfone (interno ou externo) e fone de ouvido.  

Para acesso ao sistema é necessário: 

• Sistema Operacional Windows® XP (32 bits com 32 bit JVM (Java Virtual Machine)), Windows Vista, Windows 7 e 
Windows 8, Mac OS 10.6 ou superior e Linux; 

• Navegador internet atualizado (Firefox, Internet Explorer, Safari ou Google Crome); 
• Suporte a Java – JVM (Java Virtual Machine). Os navegadores atuais já suportam Java e, em caso de não ter a JVM, o 

navegador direciona para a instalação do sistema. Você poderá obter esse software gratuitamente. 
• Requisitos adicionais: 256 MB RAM, 20 MB espaço livre em disco, acesso à internet por banda larga. 

 
É necessária conexão de Internet através de banda larga, sendo que a qualidade e velocidade de comunicação dependerá da 
banda de internet nas extremidades, de seus provedores, AS e conexões nacionais/internacionais (PPT). O participante poderá 
fazer um teste automático de compatibilidade de seu sistema com o Collaborate através do link http://tinyurl.com/firsttimewc 
(em inglês). 

O inscrito deverá realizar teste de compatibilidade uma semana antes do evento, em data agendada pela comissão de 
organização da Feira de Iniciação Científica. A Instituição não se responsabilizará por eventuais problemas de conexão, que 
impossibilitem a apresentação do estudante. 

No dia da apresentação, o participante deverá acessar o endereço da sessão 10 minutos antes do seu início, a fim de realizar o 
teste de áudio e vídeo. Ao final da apresentação, deverá aguardar o moderador mediar as perguntas. 


