
MANUAL DE GRAVAÇÃO RNP PARA DEFESAS E 

QUALIFICAÇÕES 

 
Este manual foi construído para ajudar aos que pretendem gravar as defesas e 

qualificações. Se você viu alguma dica, procedimento que pode melhorar este 

documento, é só mandar um email para ppgoceano@contato.ufsc.br. Lembre-se de 

testar o sistema antes do dia da defesa/qualificações para tirar todas as dúvidas que 

possam surgir. Após a leitura do manual, se ainda houver dúvidas, entre em contato 

com o programa no email acima. 

 

ETAPAS 
 

1. Primeiro acesse o site da RNP https://conferenciaweb.rnp.br/. Os dados de acesso 

são o seu login e senha da UFSC (que você acessa o CAPG, sistemas da UFSC); 

 

2. A imagem abaixo mostra um exemplo de tela inicial após login. No lado direito, há 

um link para começar a reunião (item em azul escrito “Começar uma reunião”). O 

link da sala de reunião que pode ser compartilhado aos outros participantes é o 

endereço situado logo após “Seu endereço”, também no lado direito da imagem; 

 

 
 

3. A imagem a seguir mostra a tela inicial da sala de reunião. O ícone + pintado de 

amarelo possui as funções apresentadas na aba. Ao lado do ícone +, você possui a 

opção de ativar/desativar microfone, câmera, áudio e tela. 
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4. Após abrir a sala no RNP, você precisa transmitir a sessão para o Youtube para 

deixar a defesa/qualificação gravada. O sistema RNP possuía a função de gravar, 

mas o espaço de armazenamento da UFSC está cheio. Com a sala aberta no RNP, 

você abrirá outra aba no seu navegador e acessará a página do Youtube do 

PPGOceano. Os dados você deve solicitar com antecedência ao programa no email 

citado no caput deste documento. Ao abrir o Yoube, no canto superior direito há um 

ícone de uma câmera. Ao clicar nela aparecerá a opção de transmitir ao vivo (ver 

imagem abaixo); 

 
 

5. Você insere as informações solicitadas e deixa o modo de visualização pública. 

Desce um pouco a tela e clica em “Criar stream” (ver imagem abaixo); 

 
 

6. A próxima tela do Youtube apresentará as informações “endereço do servidor da 

URL do streaming” e a “chave de transmissão”. Essas informações você deve 

copiar, voltar na sala do RNP e, conforme imagens abaixo, clicar em transmitir 



sessão e clicar na opção RTMP. Vai aparecer um espaço para você adicionar o 

endereço e a chave. Lembre-se que o endereço vem primeiro, insere uma / e após a 

chave. 

 

 



 
 

 

7. Então é só dar o start na RNP aguardar uns segundos para o sinal "chegar" no 

Youtube e iniciar a transmissão/gravação ao clicar no ícone “Transmitir ao vivo” no 

canto superior direito do Youtube; 

 

8. Ao final, você finaliza a live no Youtube, encerra a sala no RNP e envia o link da live 

para a secretaria. 

 


