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Acesse o Link: https://ead.pbh.gov.br/ em seguida clique no botão acessar:

https://ead.pbh.gov.br/


• Para acessar use seu login e senha do e-mail PBH

Atenção! Não use o login com o @pbh.gov.br pois o sistema entende que é um novo cadastro e abrirá a opção 

De completar o cadastro. 

Todas as UBS e Regionais já estão cadastradas. Caso alguma unidade ou usuário não tenha cadastro favor 

enviar o nome, e-mail PBH (cadastramos apenas e-mail PBH) e o nome da unidade para o e-mail 

gestaosaude_tec@pbh.gov.br . Não iremos cadastrar novos usuários em dia de webconferência, portanto testem

2 dias antes.



• Ao abrir a página principal, procure a opção 
webconferência

Caso não apareça a opção Webconferência, pode ser que o usuário não esteja inscrito no curso. Se isso acontecer

Envie um e-mail para gestaosaude_tec@pbh.gov.br com o nome, e login da pessoa. Fazer isto com 2 dias de antecedência.

mailto:gestaosaude_tec@pbh.gov.br


• Ao clicar na opção webconferência aparecerá todas 
as webconferência já realizadas (inclusive a do dia), 
com a vídeo, apresentação da web e o formulário 
de participação. A webconferência do dia sempre 
será a última da página.

Webconferência

Apresentação da webconferência

Formulário de participação



Para assistir a webconferência do dia

• Para assistir a webconferência online clique no 
botão b com o nome da webconferência conforme 
imagem abaixo: 



• Ao clicar irá aparecer a tela para assistir a 
webconferência clique em “Entrar na sessão” para 
abrir a webconferência

Em algumas máquinas, o sistema poderá pedir permissão para executar o plugin adobe Flash Player, caso isso aconteça

Clique no ícone do Flash Player e na janela que aparecer clique em permitir:



• A página da webconferência será carregada. Caso 
apareça a mensagem “Como você quer  entrar na 
conferência de voz?” clique na opção “Somente 
Ouvir”.
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1. Habilitar Som: Estas configurações permitem o ajuste do 
microfone e alto-falantes do computador. (Ao clicar 
aparecerá a mensagem se você deseja acionar o 
microfone ou somente ouvir).

2. Transmitir Câmera: ícone que habilita ou desabilita a 
câmera.

3. Sair da seção: Finaliza ou fecha a seção

4. Usuários: Este bloco permite a visualização dos usuários 
conectados.

5. Janela de vídeo: Área onde será transmitida a imagem do 
palestrante.

6. Bloco apresentação: Área onde é possível compartilhar e 
apresentar arquivos ou apresentações.

7. Bate papo: Espaço para discutir o assunto apresentado.



Para Assistir Webconferência Gravada

• Na página “Webconferência” procure o tema no 
qual você deseja assistir e clique no botão b com o 
nome da webconferência conforme imagem 
abaixo:



• Ao clicar aparecerá a tela abaixo, clique no botão 
“Apresentação”.



• Irá aparecer a webconferência gravada, para assistir 
clique no botão play.



Para fazer download da apresentação 

• Na página “Webconferência” procure o tema no 
qual você deseja e clique na opção da 
apresentação, conforme a tela abaixo:



• Ao clicar na opção abrirá a caixa “Salvar como” , 
escolhe o local onde você irá salvar a apresentação 
e clique no botão “Salvar”.




