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Colibri: o que é?

■ O Colibri é um serviço de colaboração Web que disponibiliza um 
ambiente propício para a realização de aulas e reuniões à distância. 
Este serviço usa o programa Zoom® e é gratuito para as Instituições 
do Ensino Superior portuguesas.

■ Endereço: https://videoconf-colibri.zoom.us/
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Webinar vs Reunião
WEBINAR REUNIÃO

Partilha de ecrã ✓ ✓
Partilha de vídeo só os organizadores todos

Modo de observador ✓ _

N.º participantes Até 100 a 10000 (só existem 
licenças pagas)

100 (licença gratuita)
300 por sermos da RCTS*

Lista de participantes Visível para organizadores Visível para todos

Chat ✓ ✓
Q&A ✓ _

Transferência de ficheiros _ ✓
Gravação ✓ ✓
Registo ✓ ✓ (pago/Instituições 

aderentes à RCTS*)
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*RCTS – Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade – é a rede nacional de investigação e ensino, também designada internacionalmente por NREN 
(National Research and Education Network).



Como se registar
■ PARTICIPANTE
 Para participar numa reunião basta saber o ID ou o link dessa reunião. 
 O acesso via desktop ou dispositivo móvel requer a instalação de uma aplicação 

cliente. O reencaminhamento para a página de instalação é automático).

■ ORADOR
 Para usar as reuniões, também é necessário instalar a aplicação no computador 

instalar a aplicação no computador (onde vai fazer a reunião). 
 A instalação é gratuita, desde que use um email de registo da universidade (unl.pt).
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https://wayf.fccn.pt/FCCNds/?entityID=https%3A%2F%2Fwebconf-colibri.fccn.pt&return=https%3A%2F%2Fwebconf-colibri.fccn.pt%2Fsimplesaml%2Fmodule.php%2Fsaml%2Fsp%2Fdiscoresp.php%3FAuthID%3D_fde90cd5d6442865d7e1f07b51d14277c481ca5cdc%253Ahttps%253A%252F%252Fwebconf-colibri.fccn.pt%252Fsimplesaml%252Fsaml2%252Fidp%252FSSOService.php%253Fspentityid%253Dvideoconf-colibri.zoom.us%2526cookieTime%253D1581069439&returnIDParam=idpentityid


Autenticação (organizador)
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 Endereço: https://videoconf-colibri.zoom.us/
Comece 

aqui!
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Autenticação (organizador)
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OPCIONAL:
Se guardar, 
pode saltar 
passos da 

próxima vez.

Na primeira 
vez, tem de 
selecionar a 
Universidade.

1
Clicar em 
“Entrar”

2

Seleccione a 
UO.

3

Clique no 
botão 
“Seleccione”.
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Autenticação (organizador)
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 Se memorizar os dados, será redirecionado para aqui nas vezes seguintes. 

Como o Colibri é gerido 
pela FCCN, os dados de 
acesso são os mesmos 
do Outlook 365 e da 

Eduroam .

Se não conseguir autenticar-se, confirme se 
a UO está correta.

1

Clique em “Autenticar”
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Perfil e Instalação
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 Ao entrar, pode:
 Alterar o idioma (Português ou Inglês)
 alterar o seu perfil (nome, foto) – carregando editar à direita.
 Descarregar o programa, para poder fazer as reuniões. É necessário descarregar a aplicação para poder 

fazer as reuniões. Se mudar de computador (ou 
dispositivo móvel), terá de instalar novamente.

1

Descarregar a aplicação, 
carregando “Fazer 
download”
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Criar uma reunião: agendamento
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Clique no 
separador  
“Reuniões”.
Pode também 
usar o link que 
aparece em 
cima.

1

Clique em Agendar uma Nova Reunião2



Criar uma reunião: agendamento

Nome do evento/aula/sessão (obrigatório

OPCIONAL: Descrição da sessão

Seleccione: data, hora e duração da sessão.
Estes dados são apenas indicativos, pois o evento 
é iniciado pelo organizador. 
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1

2



Criar uma reunião: agendamento

Caso o evento se repita, pode definir os eventos todos de uma vez, selecionando 
“Reunião Recorrente".

NOTA
Todos os eventos de uma sessão recorrente ficam com 
o mesmo nome, mas depois pode alterar nome e 
descrição um a um.
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3

Seleccione frequência4

Quando termina: em que dia ou após quantas sessões
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Criar uma reunião: agendamento

As inscrições aumentam o nível de segurança e 
permitem que os estudantes recebam lembretes e 
informações em caso de cancelamento.
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Se pretender inscrição, pode selecionar três níveis 
diferentes.

A senha é definida automaticamente, quando seleciona a opção, mas pode ser modificada 
por si. Se tiver senha, LEMBRE-SE de a partilhar previamente com os participantes.

6
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As definições de áudio também dependem das 
características da sessão. Para evitar interrupções 
involuntárias de estudantes que chegam mais tarde, 
pode desactivar o  som à entrada.
Estas definições podem ser alteradas durante a 
sessão.

Criar uma reunião: definições
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Dependendo das necessidades do Professor, poderá 
optar por ter o vídeo ligado ou desligado, tanto para 
o organizador, como para os participantes.
Estas definições podem ser alteradas durante a 
sessão.
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9

Permitir que a sessão comece 
sem o Professor.

10

Se o estudante entrar, vê uma mensagem para 
aguardar. O organizador tem de permitir aos 
estudantes entrar, selecionando-os. 

11

Obriga ao registo e login 
no Zoom.

12

Se gravar na nuvem, fica guardado apenas 30 dias. Pode gravar 
também no seu computador. Estas definições podem ser 
alteradas posteriormente, incluindo durante a sessão.

13

Clique em 
“Salvar”.
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Clique na reunião 
para editar

OPCIONAL: Pode adicionar aos 
eventos do Calendário Google, 
Outlook, …

Partilhe o link ou o email. Se o evento for recorrente, aparecem 
todas as datas das reuniões.  

2

1

Criar uma reunião: convites

Se as inscrições forem obrigatórias, os 
estudantes recebem este e-mail.

Se eliminar edições, os estudantes 
recebem notificação, assim como 

lembretes.
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Criar uma reunião: enquetes
Pode ainda preparar um conjunto de perguntas de quizz / enquete, para usar 

durante a sessão. Clique em adicionar.

4

Adicione o nome, o tipo (simples ou 
escolha múltipla) e pelo menos duas 

respostas.
Se selecionar anónimo, não saberá quem 

deu a resposta.

5

Repita o processo até ter todas as perguntas de que 
necessita.
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Iniciar reunião
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Clique aqui para iniciar (ou 
eliminar) a reunião.1



Reunião: som e imagem
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OPCIONAL
Aqui é um 
atalho também 
para testar o 
som.Aqui pode testar o som, desligar ou 

alterar as definições de som.

Aqui pode testar a imagem, desligar ou 
alterar as definições de vídeo.

2

1

3 Pode também “compartilhar tela”, carregando aqui 
e selecionando o programa que quer partilhar.

Aqui pode escolher 
onde gravar a sessão4



Definições extra
 Com as informações indicadas, já 

conseguirá fazer uma reunião 
Colibri. No entanto, há ainda um 
conjunto de definições que 
poderá explorar, caso pretenda
personalizar mais ainda as suas
reuniões, aulas, sessões. 
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Reunião: participantes

19Consulte aqui quem está online. Pode gerir também os participantes, caso 
tenha optado por ter sala de espera.6

Pode admitir ou 
excluir os 
participantes

7

Convide participantes/palestrantes de 
última hora ou avisar os participantes 
por email de que a sessão começou.

5

8

Participantes ativos podem passar a 
anfitriões, se selecionar essa opção 
com o botão direito do rato.

Se existir uma mão azul junto ao 
nome do participante, é ele a 
“levantar a mão”.



Reunião: bate-papo

209

O “bate-papo” ou 
chat é o modo de 
conversação por 
escrito. O 
organizador pode 
clicar no botão 
direito para definir 
se podem existir 
conversas privadas, 
apenas com o 
anfitrião, públicas, 
…



Quando encerra, só o Professor vê os 
resultados. Terá de clicar em 
Compartilhar resultados para que os 
estudantes tenham acesso.

Reunião: enquete

2110 Pode usar o “enquete” para fazer 
questões aos estudantes.

11
Pode adicionar perguntas novas ou 
usar as perguntas guardadas 
previamente.

Selecione a pergunta e determine o 
tempo de resposta. Terá de “Encerrar 
enquete” para o estudante deixar de 
poder responder.
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Para terminar, 
carregue na cruz 
em cima ou em 
“encerrar 
reunião”.

Reunião

22
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REUNIÃO TERMINADA
Em caso de dúvidas contacte-me através do email

ecaetano@unl.pt
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