
Manual de utilização da Plataforma Colibri-Zoom 

 

A plataforma Zoom permite efetuar videoconferências e utilizar esta plataforma para a 

lecionação à distância. Por tal foi efetuado este pequeno manual pelos Serviços de Informática 

para que qualquer docente possa por si efetuar uma sessão de videoconferência a partilhar o 

link com os seus alunos e permita a aula desde qualquer local onde possa estar, onde os alunos 

acedem diretamente à videoconferência podendo partilhar não só o vídeo, como as 

apresentações e ficheiros que considerem convenientes para a aula. 

Aconselhamos o uso de microfone externos ou “headset” com microfone para uma melhor 

interação com os elementos que participarão na reunião. Verificar a regulação da câmara ou 

inclinação do monitor, caso seja um portátil. Deve o docente solicitar a interação dos alunos 

através de câmara e microfone caso assim pretende a intervenção dos mesmos.  

Sugere-se inicialmente por limitação de largura de banda, que apenas seja ligado apenas o 

áudio da parte dos alunos, caso se verifique que a qualidade da ligação é baixa, os alunos 

devem desativar por completo o áudio e a câmara comunicando via “chat”.  

Informação complementar a este documento pode ser obtida em 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials 

 

(1) O primeiro passo é aceder ao seguinte link: https://videoconf-colibri.zoom.us/ 
E aparecerá a página do Zoom onde deverá carregar no botão entrar (ou agendar): 

 

 

  

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials
https://videoconf-colibri.zoom.us/


(2) Após isso, aparecerá a página de autenticação federada da FCT com ligação à página da 

Universidade do Algarve, pelo que deverá selecionar no Campo da Instituição: Universidade do 

Algarve e de seguida selecionar Entrar: 

 

 

 

(3) Aparecerá então a página de autenticação da UAlg que verificará se é ou não Docente da 

UAlg, pelo que deverá utilizar as credencias UAlg (Nome de Utilizador e Palavra Passe) para 

poder aceder e após preenchimento selecionar Entrar: 

 

  



(4) Ser-lhe-á pedido a aceitação da confirmação da informação, pelo que deverá fazer aceitar: 

 

 

(5) E após aceitar poderá logo agendar uma nova Reunião: 

 

  



(6) Ao selecionar “Agendar uma Nova Reunião” aparecerá o seguinte formulário com os dados 

da reunião que deverão ser devidamente preenchidos: 

 

De referir que a utilização massiva ao nível nacional deste serviço poderá ocorrer que a reunião 

apenas tenha 40 minutos, sendo limitada pela FCCN, caso aconteça deverá marcar outra reunião 

para o restante tempo da aula. Poderá contornar essa situação se agendar uma reunião 

recorrente, sem horário fixo (esse link poderá ser usado a qualquer momento, de forma 

recorrente). Dessa forma assim que os 40 minutos sejam ultrapassados o professor e os alunos 

devem ligar-se de novo na mesma reunião.  

 

 

 

 

Deverão ter em atenção ao fuso horário (deverá ser Lisboa), ID da Reunião e à Senha da Reunião 

que poderá ser gerado automaticamente ou manualmente: 



 

 

  



Deverão logo selecionar se o anfitrião, ou seja, o docente que irá fazer a reunião se tem vídeo 

ligado assim como os participantes. A mesma informação para o áudio se pretendem utilizar o 

áudio do computador. 

 

 

Após estas configurações deverá SALVAR a reunião. 

 

  



(7) Após salvar aparecerá a seguinte informação: 

 

 

Deverá copiar o convite, ou seja, o URL e partilhar na Tutoria eletrónica (ver passo 20) para 

que os alunos possam aceder. 

 

 

  



(8) E a partir da hora selecionada de início de conferência, a mesma (aula) poderá realizar-se. O 

docente deverá iniciar a reunião através da página de gestão para ficar como “moderador” da 

mesma. 

 

 

 

(9) Quando iniciar através do link a reunião aparecerá a seguinte questão que abrirá a aplicação 

zoom ou efetuará o download da mesma a qual deverá ser instalada (apenas a 1ª vez), pelo 

que deverão escolher Abrir Zoom. 

 

 

(10) Nesta fase após a instalação da aplicação ou a abertura da mesma caso já esteja instalada, 

aparecerá a seguinte questão, que deverá sempre escolher “Join with Computer Audio”. 

 



(11) A Aplicação permite verificar quem está ativo, se o som e vídeo estão disponíveis e 

partilhar o écran que servirá para colocar a apresentação para que os alunos possam segui-la 

na aula à distância. 

 

 

(12) Caso o aluno ou o docente não ficou com o áudio ligado deverá ir ao link e ativar. 

 

 

 

(13) No ícone “Manage Participants” verão todos os participantes que entraram em sessão e 

que estão a acompanhar a reunião. Existem as opções “Mute all” e “Unmute All” para retirar o 

som a todos os participantes e voltar a colocar (imagens em baixo). 

  

 

  



 

 

(14) O docente para ter a certeza que todos estão a ouvir deverá verificar que todos os 

participantes tenham ao lado do nome o ícone do micro ativo. 

Neste caso ninguém conseguirá ouvir (falta o icone do micro) 

 

Se fizer o aluno escolher as opções descritas anteriormente, incluir áudio ou ingressar 

em audioconferência por computador fica assim: 

 

ou assim caso esteja o aluno coloque em mute: 

 

 

 

  



(15) Ao selecionarem “Share Screen” terão a oportunidade de escolher a apresentação ou 

outro ficheiro de entre os ficheiros abertos no seu computador que considerem relevante para 

ser visualizado pelos restantes convidados. 

 

 

 

 

(16) Se pretender que a reunião seja gravada então deverão selecionar o ícone Record.  A 

aplicação pedirá o caminho para armazenar a gravação. 

 

 

Nesta opção o docente poderá ver a pasta onde ficou a gravação. A gravação só fica 

disponível após o término da reunião   



(17) Na aplicação junto do micro e da câmara existe uma "seta" que permite configurar 

o micro e a câmara. 

  

 

 

(18) No ícone “Chat” aparecerá ao lado direito um espaço onde poderão colocar 

questões ou responder a outras, escolhendo ou não os intervenientes. 

 

 

 

(19) Por fim, deverão efetuar o “End Meeting” no canto inferior direito e a sessão termina. 

 

 

  



(20) Como colocar o URL na Tutoria eletrónica 

Copiar o link (ver passo 7): 

 

 

(21) Entrar na Tutoria eletrónica e ir à disciplina pretendida. 

 

 

  



Selecionar “Ativar modo de edição” no canto superior direito: 

 

 

 

 

Na semana pretendida “Adicionar uma atividade ou recurso”: 

 

  



Selecionar URL: 

 

Colocar uma descrição e colar o URL da Reunião e Guardar alterações e voltar à disciplina: 

 

E aparecerá o link com a designação colocada anteriormente.  

 

 



(22) Informação para os alunos / participantes na reunião  

 
 
Para assistir a uma aula por videoconferência (VC): 
 
(1) Para assistir a uma aula / sessão NÃO DEVERÁ fazer login no sistema Colibri. O login só é 

necessário por parte do docente / organizador da sessão; 

(2) Para assistir uma aula ou sessão por VC, deverá receber do docente que leciona a aula, (por 

mail ou na Tutoria Eletrónica) um link com o início de uma sessão. Bastará carregar no link e 

seguir as instruções; 

(3) Deverá surgir um pedido de autorização para abrir a página zoom.us.app. Este passo pode 

demorar algum tempo da primeira vez e poderá ser-lhe pedido para instalar a aplicação zoom;  

(4) Surgirá a opção de fazer um teste do sistema de áudio (permite confirmar que o microfone 

e o áudio estão a funcionar corretamente) 

(5) Após estes passos, ser-lhe-á apresentado o ecrã principal do Zoom, já com a sessão / aula 

ativa. Relativamente a este ecrã, a maioria das opções são intuitivas. Na barra inferior deverá 

garantir que tem o vídeo e o áudio desligado, de modo a garantir o sucesso de uma aula com 

um número elevado de participantes. O vídeo e/ou áudio só deverá ser ligado se houver uma 

indicação do moderador / docente para este efeito. 

(6) Para mais informação sobre a configuração e operação do sistema zoom, 

consultar https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials. 

 

Boas reuniões! 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials

