Módulo 1: Visão geral
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Como acessar o Mconf

Podemos imaginar o Mconf como uma “sala de reuniões”, porém virtual, que é acessada através do
navegador web (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, etc).
Primeiramente, é necessário entender se você vai abrir a sala (a primeira pessoa a entrar deve ter
permissões de acesso) ou entrar na sala (a sala já está aberta por outra pessoa).
A ideia é semelhante a uma sala física chaveada. A primeira pessoa que entra deve ter a chave. As outras
pessoas não precisam.
Para entrar na sala já aberta, basta digitar o endereço da mesma no navegador.
Para abrir uma sala, você deve ter permissões de uso em um Portal de Acesso ao Mconf. Alguns portais
exigem que você faça parte de uma instituição, e outros são abertos, permitindo que você crie uma conta e
senha. Exemplos:
•

https://mconf.ufrgs.br: portal destinado a professores, funcionários e alunos da UFRGS. A “chave”
para entrar e poder abrir a sala é o número do cartão e senha do portal da UFRGS. Caso esse seja o
seu caso, a seção específica que explica como abrir a sala é a 1.1.

•

https://mconf.org: portal mundial aberto a todos. Para entrar você precisa criar uma conta, o que
é feito na hora. Caso esse seja o seu caso, a seção específica que explica como abrir a sala é a 1.3.

Muitas vezes um portal abre a possibilidade de Acesso Federado para seus usuários. Por exemplo, a RNP
(Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) oferece o serviço Mconf a seus associados, que são basicamente
Instituições de Ensino (Universidades), Institutos Federais e órgãos governamentais, entre outros. O Acesso
Federado permite ao usuário autorizado abrir uma sala do Mconf no portal da RNP utilizando as
credenciais de sua instituição, facilitando, pois não é necessário ter uma conta e senha diferente. As
credenciais institucionais são validadas pelo sistema, e garantem o acesso.
O portal da UFRGS é federado.
Caso você seja vinculado a uma Instituição com Acesso Federado, deve utilizar suas credenciais
institucionais para abrir sua sala. Caso contrário você deve criar uma conta e usar o Acesso Não Federado,
com credenciais próprias.
Os itens a seguir exemplificam como abrir uma sala pelo portal da UFRGS, via acesso federado pelo portal
da RNP e via acesso não federado pelo portal Mconf.org.

1.1 Abrir sala com Acesso Federado via Portal da UFRGS
Para professores, funcionários e estudantes da UFRGS, o acesso ao Mconf é através das próprias
credenciais. A autenticação é integrada com a federação da UFRGS. O passo-a-passo a seguir ilustra o
processo.
1. Entre em https://mconf.ufrgs.br. Você verá uma página semelhante à Figura 1. Clique no botão
vermelho. Você será redirecionado para a imagem da Figura 2.

Figura 1. Tela inicial do portal Mconf da UFRGS
2. Insira seus dados de matrícula (os mesmos do Portal UFRGS), e faça o login. Pronto. Você será
redirecionado para a página inicial do Mconf na UFRGS, vista na Figura 3.

Figura 2. Dados credenciais para acesso ao Mconf da UFRGS

Figura 3. Página de entrada no Mconf da UFRGS

1.2 Abrir sala com Acesso Federado via portal da RNP
Para instituições filiadas à RNP, existe a possibilidade de solicitar um número de salas virtuais através do
service desk da RNP.
O Acesso Federado RNP é feito através da Federação CAFe (Comunidade Acadêmica Federada), que integra
as federações acadêmicas do Brasil inteiro. A UFRGS, por exemplo, faz parte da Federação CAFe, ass im
como muitas outras instituições de ensino.
Caso você participe de uma instituição Federada que tenha autorização de uso pela RNP, pode abrir sua
sala através dos seguintes passos:
1. Ingresse no site https://conferenciaweb.rnp.br/, e clique em “Entrar”.
2. Você será direcionado para a página mostrada na Figura 4. Clique no botão “Entrar” para acessar a
plataforma de forma federada. Algumas exceções foram feitas na página da RNP, e algumas contas
(como de visitantes do exterior cujas instituições não estejam ligadas à CAFe) foram criadas sem
acesso federado. Se esse for o seu caso e você tem conta, deve clicar em “ Minha conta não é
federada”.

Clique para Acesso Federado

Clique para Acesso não Federado
Figura 4. Escolha para ingresso no portal RNP via conta Federada ou não Federada.

3. Selecione a sua Instituição dentre as listadas. Você utilizará seus dados de cadastro nessa
Instituição para fazer login no Mconf da RNP.

Figura 5. Menu de escolha da instituição para acesso Federado.
4. Após escolher a instituição (no exemplo a UFRGS), insira seus dados únicos de usuário e faça o
login.

Figura 6. Portal da UFRGS para autenticação Federada no Mconf da RNP.
5. Pronto! A página inicial do Mconf da RNP deve aparecer após o seu login.

Figura 7. Página de entrada no Mconf da UFRGS

1.3 Abrir sala via portal mconf.org
O portal https://mconf.org é um portal aberto disponível para qualquer pessoa que tenha interesse em
utilizar o Mconf. Atualmente o portal é mantido pela empresa “Mconf Tecnologia Ltda”.
Como esse portal é internacional, foi escrito todo em inglês para facilitar o uso em outros países. A Figura 8
mostra as três opções possíveis para entrar no sistema:
a) Try it out!: nesse caso, basta colocar seu nome e uma sala de teste será aberta. Vale lembrar que
todas as pessoas do mundo que fizerem o mesmo procedimento nesse momento estarão
compartilhando a mesma sala com você.
b) Register: caso você queira criar uma conta própria no portal, basta clicar nesse botão, e será
redirecionado para a Figura 9. Para registrar-se insira seu Email e Nome Completo (Full name), crie
um Nome de Usuário (Username) e uma Senha (Password), confirme a senha, e, por fim, clique em
register.
c) Sign in: é o botão mais comum para entrar na sua sala do portal Mconf.org. Deve ser utilizado
sempre após o registro inicial. Um exemplo de página inicial do Mconf org é visto na Figura 10. Note
que o endereço para outras pessoas entrarem na sua sala (após você abrir a mesma) tem a
formação https://mconf.org/webconf/nome.

Figura 8. Página de entrada no portal Mconf mundial .org

Figura 9. Página de registro no Mconf org.

Figura 10. Página de entrada no portal Mconf org.

1.4 Outros Portais do Mconf
No mundo existem diversos outros portais do Mconf, além do portal da UFRGS, da RNP e do Mconf.org.
Alguns são:
•

Portal da Mconf Tecnologia Ltda: https://mconf.com. Empresa originária do laboratório do PRAV da
UFRGS que presta serviços em tecnologias de videoconferência, especialmente o Mconf.

•

Portal da Belnet: https://mconf.belnet.be/. Belnet é a NREN (National Research and Education
Network) da Bélgica, semelhante à RNP no Brasil.

•

Portal da SANREN (South African National Research
https://mconf.sanren.ac.za/. SANREN é a NREN da África do Sul.

and

Education

Network):

•

Portal da RedCLARA (Cooperacion Latino Americana de Redes Avanzadas): serviço VC-Espresso. A
rede CLARA interliga todos os países latino americanos, como o Brasil, Chile, Colômbia, Uruguai,
etc. O serviço VC-Espresso é o Mconf customizado inclusive no nome.

•

Outros. Como o Mconf é aberto, muitas instituições criam seu próprio portal a partir do código
disponível no github.

