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1º Passo – Entrar no Colibri

• Aceda ao site do Colibri - https://videoconf-colibri.zoom.us/

https://videoconf-colibri.zoom.us/


2º Passo – Agendar 

• Para agendar uma aula, clique em “Agendar” (A)

A



3º Passo – Autenticar com FCSH ID 

• Selecione a Universidade NOVA da lista. Seguidamente, surgirá uma 
nova lista, com as unidades orgânicas da NOVA: selecione a FCSH



3º Passo – Autenticar com FCSH ID 

• Insira as suas credenciais FCSH ID e clique em “Entrar”



4º Passo – Definir as opções da aula 

• Preencha os campos relativos à aula: 

- Tópico (assunto da aula)

- Descrição

- Dia, hora de início, duração e fuso horário

Pode também configurar:

- Ativar vídeo no anfitrião e nos participantes

- Recorrência periódica ou não da reunião

- Forçar a inscrição de cada aluno

- Adicionar password para assistir à aula

- Gravar a aula automaticamente “na nuvem”

Clique em “Salvar”



5º Passo – Convidar os alunos 

• Envie aos alunos da turma uma mensagem com a informação da aula. 

• Clique em “Copiar o convite” (A)

• Selecione o conteúdo da janela
(que contém as informações 

necessárias)

• Copie este conteúdo e cole-o numa   
nova mensagem de email

• Coloque como destinatários os alunos 
da turma e envie a mensagem

A



6º Passo – Iniciar a aula 

• Pouco antes da hora da aula, entre no Colibri pelo método indicado

• Escolha a opção “Agendar”

• No menu da esquerda, escolha “Reuniões”, para aceder a todas as suas 
aulas já agendadas

• Escolha a aula que vai iniciar (A)

A



6º Passo – Iniciar a aula 

• Clique na link “Iniciar esta reunião” (A)

A



• Na primeira utilização, o Zoom vai descarregar o programa para o seu 
computador. Os passos 7 e 8 só se aplicam na primeira utilização. 

• Depois do download, execute o instalador. Terminada a instalação, a sala ZOOM 
é iniciada de forma automática

7º Passo – Instalação local do Zoom 



• Terminada a instalação, o Zoom pede a sua autenticação
• Clique em “Efetuar Login” (A). Na janela seguinte, escolha “Efetuar Login com SSO” (B)
• Na janela “Entrar com SSO” deve escrever “videoconf-colibri” (C) e clicar “Continuar”

8º Passo – Ingressar na aula

A

B C



• É pedida a autenticação federada. Escolha da lista a Universidade Nova de Lisboa (A)
• Na janela seguinte, escolha a FCSH e, finalmente, insira o seu utilizador FCSH ID (B)
• Clique em “Entrar” (C)

8º Passo – Ingressar na aula

A B

C



• Clicar em “Iniciar o Zoom” e, seguidamente em “Abrir ligação” (A)
• Já dentro do Zoom, poderá aceder às lista das suas aulas em “Reuniões” (B)

8º Passo – Ingressar na aula

A

B



• Ao escolher “Iniciar” uma reunião aula, o ecrã principal tem o seguinte aspeto:

9º Passo – Ecrã principal da aula



• A sua imagem aparecerá e o que disser será ouvido 
pelos alunos, que se juntarão à aula à hora marcada

• Para mostrar um powerpoint, vídeo ou documento, 
clique em “Compartilhar tela”

• Poderá então escolher uma das janelas que tenha 
em execução no seu computador

• Como pode ver na barra inferior, há diversas opções 
de controlo da aula ao dispor do professor

• Se clicar em “Gerenciar participantes”, verá todos os 
alunos presentes do lado direito e poderá controlar a 
sua participação na aula

• A aula é gravada automaticamente

10º Passo - Principais ações



• Estará a usar o Zoom em modo FREE, o poderá limitar 
a duração da aula a 40 minutos. As licenças PRO 
garantem uma duração ilimitada

• No entanto, pode voltar a entrar na sala do Zoom 
quantas vezes for necessário para terminar a aula

Para questões adicionais, envie um email para:
videoconferencia@fcsh.unl.pt

Tutoriais do Zoom:
https://videoconf-colibri.fccn.pt/doc/tutorials

Considerações finais

mailto:videoconferencia@fcsh.unl.pt
https://videoconf-colibri.fccn.pt/doc/tutorials

