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B2 - Roteiro de homologação para videocolaboração - 

Critérios complementares para comunidade de Saúde 
 

Expressões e siglas utilizadas neste documento 
 

 Videocolaboração: Termo mais recente para reuniões que ocorrem entre locais distantes geograficamente 

(reuniões remotas). Os participantes podem estar sozinhos em frente ao seu computador (uma pessoa = uma 

conexão), ou agrupados em salas especialmente preparadas para essas reuniões (várias pessoas usando uma 

mesma conexão). Câmeras e microfones captam áudio e vídeo em um ponto que é distribuído para as outras 

localidades, onde projetores e caixas acústicas (ou monitores de TV) exibem as informações. 

 Videoconferência: Termo comum que designa uma reunião de videocolaboração que, tradicionalmente, 

ocorre através do protocolo H.323. Implementações mais modernas podem usar o protocolo SIP. 

 H.323: Protocolo tradicional e mundialmente conhecido para realização de reuniões remotas.  

 MCU: Multipoint Control Unit (Unidade de controle Multiponto) é o equipamento da arquitetura H.323 

responsável por organizar e distribuir os diversos fluxos de áudio e vídeo dos participantes de uma reunião.  

 SIP: Protocolo mais novo que o H.323. Popularizado por aplicações VoIP, também é largamente utilizado 

em reuniões de videocolaboração. 

 VoIP: Acrônimo de Voz sobre IP, tecnologia para transmitir o serviço de telefonia sobre a rede IP (Internet). 

 Conferência web: É um serviço de comunicação e colaboração da RNP que promove encontros virtuais 

entre dois ou mais participantes. O serviço possibilita que, mesmo distantes geograficamente, os participantes 

compartilhem áudio, vídeo, texto, imagens, quadro branco e a tela de seus computadores. O acesso ao serviço 

é feito através de um navegador web, e a comunicação de áudio e vídeo se dá através de webcam e headset 

(fone de ouvido e microfone) conectados ao PC do usuário. 

 Real Presence: é o programa de computador que simula um terminal de videoconferência. Funciona em 

H323 ou SIP. 

 MConf: Sistema que utiliza diversos softwares para fazer funcionar o serviço de conferência web da RNP. - 
Para saber mais, visite: http://url.rnp.br?Videos-MCONF. 

 mconf-live: Servidor que hospeda uma sala virtual de conferência web. 

 WebRTC: Acrônimo para Web Real-Time Communications. Tecnologia usada para chamada de voz, bate-

papo por vídeo e compartilhamento de arquivo direto nos navegadores de Internet. - Para saber mais, visite: 
https://www.3cx.com.br/webrtc/what-is-webrtc/ 

 PTZ: Pan, Tilt, Zoom. Termo para designar que uma câmera é capaz de se mover de um lado para outro 

(pan), de cima para baixo (tilt) e também consegue aproximar e afastar a imagem (zoom). 

 QoS - Qualidade de Serviço: Do inglês Quality of Service. Do ponto de vista dos clientes, essa expressão é 

empregada para resumir os parâmetros de rede que indicam se o serviço multimídia (voz e vídeo) será aceito 

(ou não) como sendo de boa qualidade, ou seja, se haverá boa compreensão do que se diz e do que se vê nas 

reuniões. 

 One Way Delay: Tempo que o pacote leva para ir (apenas ir) de um ponto a outro da rede. 

 Round Trip Time: Tempo que o pacote leva para ir e voltar entre dois pontos da rede. 

 Service Desk: Neste documento, se refere ao atendimento de primeiro nível dos serviços prestados pela RNP, 

com uma equipe de suporte especializada. 

 Ponto focal: é a pessoa indicada por uma comunidade ou projeto específico, por exemplo, a comunidade de 

saúde. Essa pessoa atua como mediador entre as demandas do projeto e a RNP. É o “ponto focal” quem 

normalmente organiza as reuniões e eventos, coordena as instituições e agenda o uso dos serviços de TI 

disponibilizados pela RNP.  Nos casos gerais, onde não há uma comunidade ou projeto associado à sala de 

videocolaboração, o papel do ponto focal é executado pelo responsável técnico pelo serviço de 

videoconferência da instituição cliente. 

  

http://url.rnp.br/?Videos-MCONF
https://www.3cx.com.br/webrtc/what-is-webrtc/
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Introdução 
 

Este documento faz parte de uma coleção de manuais que irá auxiliar as equipes e/ou instituições 
a: 1) montar uma sala de videocolaboração; 2) homologar essa sala junto à RNP e à coordenação de sua 
comunidade; 3) realizar boas reuniões nessas salas. 

O processo completo pode ser ilustrado como a figura 1, abaixo. 
 

 
Figura 1 - Fluxo para montagem, homologação e uso de salas de videocolaboração. 

 
A coleção de documentos relacionados à videocolaboração está listada abaixo: 
 

A - Guia para montagem de salas fixas de videocolaboração 
B1 - Roteiro de homologação para videocolaboração - Critérios de rede 
B2 - Roteiro de homologação para videocolaboração - Critérios de ambiente (este documento) 
C - Guia para realização de reuniões por videocolaboração com grande número de pontos participantes 

 
A homologação de salas para videocolaboração e as práticas apresentadas nos documentos 

objetivam minimizar a ocorrência de problemas técnicos no uso do serviço de videoconferência e 
conferência web, prezando pela qualidade das reuniões. 

 
Importante destacar que a homologação não é para uma instituição, mas para uma sala específica. 

Tendo em vista que cada sala de videocolaboração da instituição cliente pode ter diferentes arranjos e, 
certamente, diferentes caminhos de rede, é necessário homologar todas as salas de uma mesma 
instituição. 

Tipos de salas de videocolaboração 
As salas de videocolaboração podem utilizar diferentes equipamentos e tecnologias. A RNP, junto 

aos coordenadores da comunidade de saúde e cultura, definiu, até o momento, 4 tipos de salas de 
videocolaboração baseado nos equipamentos e programas utilizados:  
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 Videoconferência: reunião tradicional na qual um grupo de pessoas em uma sala com 
equipamentos específicos interage de forma virtual com outro grupo localizado em outra sala 
distante e igualmente equipada. 1   

 Videoconferência com software: Semelhante ao tipo anterior, diferenciando-se pelo 
equipamento: terminal de videoconferência, utilizado para realizar as conexões. Existem 
diversos programas que simulam um terminal de videoconferência. Um deles é o Polycom Real 
Presence. A RNP possui uma oferta gratuita e controlada de contas temporárias para seus 
clientes. 

 Conferência web: Salas de videocolaboração que estão sendo montadas utilizando as soluções 
de conferência web como alternativa aos sistemas tradicionais. Originalmente, os sistemas de 
conferência web foram desenhados para uso pessoal, utilizando webcam e headset. Na 
Internet há várias opções de plataformas de conferência web. Na RNP, este serviço é oferecido 
com a ferramenta Mconf. 

 Salas de Cinema: A comunidade de cultura, em seu projeto Cinemas em Rede, promove 
sessões especiais em vários pontos do país. A exibição é executada simultaneamente em todos 
os pontos e, ao término da exibição, é realizado um debate com pessoas chaves (diretores, 
autores) com interação entre os pontos de exibição. 

 

Independentemente do tipo de sala a ser montada, elas devem contar com hardware dedicado 
para as salas de reunião. Dito de outra forma, computador, câmeras e microfones devem ser utilizados 
exclusivamente para essa finalidade. Ainda assim, esse conjunto de equipamentos pode ser 
compartilhado entre salas de videocolaboração, que deve oferecer, minimamente, a colaboração por 
vídeo, áudio e compartilhamento de conteúdo. 

 

Este documento 
De forma geral, a RNP exige o cumprimento dos requisitos relacionados aos parâmetros de rede e 

recomenda a homologação dos critérios de ambiente, a exemplo da comunidade de saúde. 
 
O presente documento apresenta os padrões exigidos pela comunidade de saúde, partindo da 

experiência da Rede Colaborativa de Ensino e Pesquisa da Rede Universitária de Telemedicina – RUTE, e 
aplicáveis a NUTRISSAN, RETSUS, etc. Outras comunidades poderão ter um grau maior ou menor de 
exigência e normatização, produzindo, consequentemente, seus próprios roteiros como este. Após a 
realização desta etapa, a sala estará pronta para realização de reuniões. Espera-se que o último 
documento da coleção, sobre boas práticas, seja estudado para aumentar as chances de as reuniões 
serem mais efetivas e agradáveis. 

 
As sugestões contidas neste documento não são imposições rígidas, nem trazem números que 

determinam um limite de aprovação ou não da homologação do espaço. Entretanto, são recomendações 
sobre características que influenciam fortemente na qualidade e podem determinar o sucesso ou fracasso 
das reuniões realizadas nesses espaços. Todas as avaliações têm como base a análise na percepção do 
avaliador com experiência no processo de homologação. 

 
Esta versão considera, ainda, a necessidade de adequação das salas, para que o produto das 

sessões de videoconferência (as gravações) tenha qualidade superior e que, depois de uma mínima pós-

                                                           
1 Os equipamentos presentes nas salas de videoconferência são conhecidos como CODECs ou endpoints. 
Utiliza o protocolo H.323 ou SIP nas implementações mais modernas. 
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produção, possam ser carregados e compartilhados como objetos educacionais para serem utilizados na 
educação em saúde. 

 
É importante: 1) a instituição atestar a segurança antes de utilizar o local destinado a essa função; 

2) que a sala em homologação tenha todos os alvarás e habilitações de segurança necessárias. Portanto, 

recomenda-se que sejam seguidas todas a as recomendações locais do corpo de bombeiros para adequar as 

sinalizações da sala. 

 

Esta homologação é altamente dependente do arranjo físico da sala e, portanto, qualquer alteração 

invalida o processo de homologação. Como as funcionalidades dos equipamentos, a conectividade e o 

arranjo físico do ambiente de uma sala de videocolaboração tendem a mudar com o tempo, a homologação 

terá a validade de 12 meses após a sua realização, ou assim que a instituição cliente notificar qualquer 

mudança local significativa. Neste caso, os responsáveis deverão, obrigatoriamente, solicitar nova 

homologação do ambiente.  
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Recomendações 

Metodologia 

A presente análise compreenderá os seguintes aspectos:  

 Acústica: controle de ruídos externos, eco do terminal remoto, influência do sistema de 
climatização e posicionamento dos microfones do ambiente;  

 Iluminação: distribuição da luz deve ser indireta, difusa e uniforme; apenas um tipo de 
luz, evitando a mistura de tipos de lâmpadas e melhorando o brilho e contraste; 

 Câmeras: posicionamento das câmeras levando em consideração o zoom e os ângulos 
para a melhor captação da imagem dos participantes, e o seu controle remoto; 

 Arquitetura: conjunto de elementos arquitetônicos (espaço, mobiliário, pintura, 
movimentação de pessoas, portas e janelas) que facilitem a qualidade da captura de 
áudio e vídeo e os posicionamentos de palestrantes, coordenadores, convidados e 
participantes locais (púlpito, mesas/cadeiras, poltronas, etc).); 

 Decoração e sinalização: painéis, placas, cortinas e mobiliário adequado para os 
participantes e qualidade da experiência do usuário e identificação da sala de 
videocolaboração por nome: placa que identifique a instituição remotamente durante 
a sessão; 

 Recursos eletrônicos adicionais: equipamentos (computadores, monitores, projetores, 
etc) ou conexões (cabos/conectores e sem fio) para facilitar captura e visualização de 
conteúdos digitais, concomitante com a visualização da videocolaboração, de forma ágil 
e qualificada para as atividades de saúde; 

 Visualização de conteúdo: permitir a melhor experiência de usuário em relação a 
visualização de conteúdos (apresentações, vídeos ou outros elementos dinâmicos de 
trabalho colaborativo) complementares e simultâneos à visualização do vídeo. 

 

A seguir, cada um desses itens será descrito em detalhes.  

 

Acústica  

 

Um sistema de videocolaboração envolve a geração e recepção de informações na forma de 

áudio, não se limita à palavra dos participantes. Os sons são a soma de todos os ruídos 

ambientes gerados no sistema local ou remoto, que podem ser originados: dos equipamentos; 

do condicionador de ar; dos espaços externos da sala (isolamento inadequado ou localização 

perto de fontes sonoras); da reverberação ou do eco; de microfonia / realimentação do som. 

 

Ruídos internos e externos 
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A sala não deve permitir a entrada de ruídos externos, considerando todas as fontes possíveis 

de ruídos constantes (veículos, pessoas andando sobre o piso da sala, equipamentos externos, 

etc). Se necessário, deve-se utilizar um isolante acústico para este fim. 

Sugestão: O responsável pela sala local deve verificar a possibilidade de troca de tipos 

microfones, menos sensíveis a estes ruídos, em caso de impossibilidade de se evitar ruídos 

externos. 

 

Variável Exigência mínima  

Ruídos externos*  Não deve existir nenhum tipo 

de ruído externo que interfira 

na reunião 

 

 

Ruídos da climatização  

 

O uso de climatizadores (ventiladores ou ar condicionado) é muito importante para tornar o 

ambiente mais agradável para a experiência do usuário. Contudo, perto dos microfones, pode 

haver interferência na qualidade de som. É, portanto, fundamental que os climatizadores não 

produzam ruídos que atrapalhem a experiência dos usuários remotos. 

 

Variável Exigência mínima  

Ruído gerado pelo sistema de 

climatização 

Não deve existir 

 

Microfones  

 

O posicionamento dos microfones deverá levar em consideração os ângulos para a melhor 

captação do som dos participantes, com intensidade uniforme em todas as posições na sala 

(frente, fundo lateral, mesa, púlpito, etc).  

 

Variável Exigência mínima  
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Posicionamento do microfone Captação com intensidade 

uniforme em todo o ambiente 

da sala 

 

 

Observação: Para equipamentos de diferentes fabricantes, deve-se observar as suas limitações 

em relação ao uso simultâneo de vários microfones. Alguns equipamentos de videoconferência 

(terminais da Polycom por exemplo) não funcionam com vários tipos de microfones de forma 

simultânea, a não ser que haja uma mesa de som. 

 

Sugestão: Deve-se valorizar a captura de áudio dos palestrantes, coordenadores locais de sessão 

e audiência na plateia. Sugerimos a utilização de microfones (microfones de lapela, de mão e 

omnidirecionais/espacial) adequados para cada situação. 

 

Eco  

 

Dada a possibilidade de existência de áudio gerado por caixas, para reprodução do áudio 

remoto, o som poderá ser capturado pelo microfone local e produzir um ruído ou batimento 

alto devido à microfonia ou realimentação (o participante local escuta sua voz no ponto remoto).  

Este é o ajuste mais crítico em uma videocolaboração. 

 

Variável Exigência mínima  

Eco Não deve existir nenhum tipo 

de eco que possa interferir na 

reunião 

 

Observação: Este problema é parcialmente resolvido pelo sistema de cancelamento de eco que 

vem nos equipamentos de videoconferência, dependendo do fabricante, mas não é eficiente na 

conferência web. A solução é diminuir o ganho do microfone ou ajustar o ganho do amplificador 

das caixas de som no ambiente. Outra sugestão é a substituição dos microfones por diferentes 

tipos de microfone e o uso de revestimento acústico para absorver a energia do som local. 

Verificar também configurações de ajustes de volume de reprodução no sistema de som local 

(mesa de som e volume de TV). 
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Iluminação 

 

A quantidade de iluminação da sala é um fator determinante para a qualidade da imagem a ser 

captada pela câmera e transmitida pelo sistema. As exigências de luminosidade variam em 

função da Lente e do CCD (Charge Coupled Device ou Dispositivo de Carga Combinada) que são 

montados na câmera.  

 

Para escolher o tipo de iluminação do ambiente deve-se levar em conta a intensidade do fluxo 

luminoso. 

 

Deve-se levar em consideração, também, as necessidades da iluminação e o conforto visual dos 

participantes. A distribuição da luz deve ser indireta, difusa e uniforme, evitando a mistura de 

tipos de lâmpadas, pois isto atrapalha o balanço de branco da câmera. Se a sala tiver janelas, 

estas deverão ter o fluxo luminoso externo bloqueado com cortinas espessas de tecido e 

blecaute (forro). 

 

A intensidade luminosa na região de interesse da captura de imagens de pessoas e objetos da 

sala deve ser uniforme.  

 

 

Variável Exigência mínima  

Intensidade luminosa** Uniforme, com brilho e contraste, nos 

diversos pontos de participação de 

pessoas, sem prejudicar a visualização 

de conteúdo 

** Na homologação será utilizado um padrão de conteúdo para realização do teste 

 

Sugestão: segmentar o sistema de iluminação entre palestrante, coordenadores/convidados e 

plateia. Considerar a influência da iluminação para favorecer também a visualização de 

conteúdo e da videocolaboração, bem como a iluminação dos interlocutores. Se possível, deve-

se optar pela setorização das luzes (separar “filas” de luzes no interruptor), proporcionando a 

iluminação necessária em setores específicos. Em especial para visualização local de conteúdo 

(TVs ou projetores), deve haver um ajuste mínimo da iluminação que atenda às exigências que 

permitam visualizar o conteúdo sem perda de informação da região de interesse. Se possível, 
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também optar por adquirir projetores com maior intensidade (quantidade de lumens), que 

dependam menos do uso de luzes da sala. 

 

Câmeras 

 

O posicionamento das câmeras deverá levar em consideração os ângulos para a melhor 

captação da imagem dos participantes, devendo estar adequado para as regiões de interesse da 

captura de imagens de pessoas e objetos da sala. 

 

Variável Exigência mínima  

Posicionamento da câmera para sala Amplo, 

visualizando todas 

as cadeiras/lugares 

que devem 

contabilizar na 

quantidade de 

participantes a sala 

suporta na 

homologação. 

Posicionamento da câmera para participantes 

principais 

Direto e focado nos 

principais pontos 

onde os 

interlocutores 

principais de uma 

sessão se 

posicionaram. 

Verificar se há 

possibilidade da 

câmera focar os 

demais pontos. 

 

Sugestão: também segmentara captura entre palestrante, coordenadores/convidados e plateia. 

Deve-se considerar a influência de portas, janelas e outros elementos do espaço físico. Alguns 

equipamentos não conseguem utilizar duas câmeras simultâneas. Neste caso, o uso de mesa de 

corte de vídeo pode resolver o problema. 
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Recomendação: posicionar a câmera na parte central acima da TV principal, para que haja um 

sentimento de conversa face a face. 

 

Arquitetura 

 

O conjunto de elementos arquitetônicos (espaço, mobiliário, pintura, movimentação de 

pessoas, portas e janelas) que facilitem a qualidade da captura de áudio e vídeo, o 

posicionamento de palestrantes, coordenadores, convidados e participantes locais, e a 

sinalização necessária para a sala (púlpito, mesas/cadeiras, poltronas, etc). 

 

 

Variável Exigência mínima  

Arquitetura Distribuição de elementos arquitetônicos que 

facilitam a captura de áudio e vídeo de todos 

os participantes da sessão e sua 

movimentação no ambiente. O mais próximo 

possível da “Sala Modelo” de cada cenário 

(sala de reunião ou auditório) 

 

 

Decoração 

 

A decoração da sala deve buscar um equilíbrio entre a neutralidade e a personalização do 

ambiente. O aspecto físico da sala não deve interferir na qualidade da transmissão e recepção. 

Porém, é necessário que exista uma diferenciação entre as várias salas que participam da sessão, 

facilitando a identificação da origem da imagem. 

 

A personalização do ambiente deve dar-se através de elementos simples, levando sempre em 

consideração de que a atenção deve estar voltada para os participantes e não para o ambiente. 

Deve-se evitar o uso de objetos com formas complexas ou espelhos que despertem a 

curiosidade ou criem confusão de imagens, distraindo a atenção dos participantes. 
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O ponto de partida para a solução de decoração é a imagem que será captada na sala. Pode-se 

variar e optar por uma imagem totalmente neutra, afastando os elementos construtivos, na 

forma de um fundo infinito ou a valorização destes. Nenhum objeto ou elemento visível deverá 

ter brilho, isto é, refletir a luz em direção à câmera de captura de imagem.  

 

Variável Exigência mínima  

Decoração  Neutra e uniforme. 

 

Sinalização da sala 

 

A sinalização da sala deverá incluir: a identificação interna e externa do nome da sala conforme 

registrado para a homologação: sinalização que atenda às normas de proteção e segurança 

(equipamentos, procedimentos, saídas de emergência conforme laudo da divisão de segurança 

da instituição); sinalização de acesso ao Wi-Fi; sinalização de acessibilidade; sinalização de 

recomendações éticas e comportamentais; e notificação e avisos de Cessão de Direito de 

Imagem, Áudio e Conteúdos para a RNP. 

 

Variável Exigência mínima  

Sinalização  Identificação da sala e participantes locais. 

Fácil visualização das sinalizações de 

segurança, acessibilidade e outras. 

 

Compartilhamento de conteúdo 

Conteúdo Estático (Apresentações) 

 

O uso de compartilhamento de conteúdo corresponde à possibilidade do terminal de 

videocolaboração enviar e receber a tela de um computador. Isso pode ser feito com o uso de 

um hardware auxiliar terminal, através de uma entrada (e cabo) que vem junto com o terminal 

em questão. Se houver necessidade, deverá ser providenciado um cabo adequado às dimensões 

do ambiente e de sua arquitetura. Se forem usados softwares específicos de compartilhamento 

de conteúdo, deve-se verificar: a qualidade de rede e internet para que não haja perdas e 

atrasos; e se a versão do software é compatível com o sistema operacional e com a versão do 

serviço de videocolaboração. 
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O compartilhamento de conteúdo (utilizando o protocolo H.239, no caso de terminais de 

videoconferência, ou duplicando a conexão à sala de conferência web) permite, também, a sua 

visualização utilizando um ou dois monitores. Para a comunidade de saúde, é aceitável:  

  uso de dois monitores: se o segundo monitor for um projetor multimídia, este terá 
que permitir a projetação da imagem com brilho e contraste adequados para o 
ambiente com  iluminação (recomendável  um projetor multimídia com intensidade  
luminosa superior a 3000 ASI lumens); 

 uso de um único monitor: o qual deve estar conectado diretamente na saída no 
terminal, deve permitir a visualização adequada dos pontos remotos e do conteúdo 
(em terminais de videoconferência deve estar ativo o recurso PIP “Picture in Picture”). 

 

 

Variável Exigência mínima  

Assistir a um 

conteúdo** 

Visualização integral do conteúdo, sem sobreposição 

de outras informações ou artefatos sobre o conteúdo 

original, garantindo que o conteúdo disponibilizado 

seja igual ao conteúdo enviado (cores, brilho, 

contraste, formas, detalhes, etc.)  

Compartilhar um 

conteúdo** 

Visualização integral (local e remota) sem 

sobreposição de outras informações ou artefatos 

sobre o conteúdo original, garantindo que o conteúdo 

disponibilizado seja igual ao conteúdo enviado (cores, 

brilho, contraste, formas, detalhes, etc.)  

** Na homologação, será utilizado um padrão de conteúdo para realização do teste 

 

 

Conteúdo Dinâmico (Vídeos) 

 

O compartilhamento de conteúdo dinâmico significa a possibilidade de enviar conteúdo 

audiovisual diretamente para os pontos remotos. O procedimento pode ser feito através de 

entradas específicas de vídeo e áudio externos, localizadas nos terminais de aparelhos 

reprodutores (DVD) ou nos dispositivos de reprodução de vídeos em computadores. 

 

Vídeos integrados em lâminas de apresentações não estão aqui considerados. Neste caso, o 

mesmo vídeo deverá ser inserido como conteúdo de vídeo independente.  
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Talvez seja necessário alterar parâmetros de velocidade para maior nitidez do conteúdo de 

vídeo. 

 

Variável Exigência mínima  

Assistir a um vídeo 

transmitido 

remotamente ** 

Visualizar o vídeo (sem fragmentação) e ouvir o áudio 

correspondente 

Enviar um vídeo para 

visualização remota ** 

Visualizar o vídeo (sem fragmentação) e ouvir o áudio 

correspondente 

** Na homologação, será utilizado um padrão de conteúdo para realização do teste. 

 

Homologação 
A Homologação é realizada em horário comercial (hora oficial de Brasília) entre o responsável 

pela sala de videocolaboração da instituição cliente e o Service Desk. Como pode durar até 2 

horas, o último horário disponível é 16:00h.  

O agendamento da homologação deve ser solicitado com o mínimo de 48 horas de 

antecedência. 

Antes de agendar a homologação junto ao Service Desk, o responsável pela sala de 

videocolaboração deve assegurar-se de cumprir todos os requisitos dos critérios objetivos. 

O responsável pela sala de videocolaboração pode contar com o auxílio do ponto focal de sua 

comunidade ou de seu projeto, para verificação dos requisitos. Pode ser necessário 

agendamento prévio de recursos do serviço, como sala na MCU ou salas de teste. O ponto focal 

também pode auxiliar com esses agendamentos. 

Assim que todas as exigências forem atendidas, o responsável deve preencher o formulário com 

os dados básicos da instituição, além de indicação de dia e horário para o teste no seguinte 

endereço: https://goo.gl/forms/J7PcHCsZdbBbk6Zd2. Ao enviar o formulário, o Service Desk 

será avisado da intenção da homologação. Em seguida, irá comprovar a identidade do solicitante 

e a participação da instituição como cliente ou integrante de comunidades da RNP. Desse modo, 

a homologação será agendada. 

No formulário, o técnico deverá indicar o horário para executar a homologação. Considere 

escolher o horário de maior utilização do enlace de dados com Internet. 
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Durante o processo de homologação, os analistas poderão ser requisitados a fazer reproduções 

de suas telas (screenshots), mostrando o uso da rede (banda, atraso, etc.) de acordo com a 

ferramenta em uso. Para mais informações, veja o Anexo 1. 

 

Os resultados do processo de homologação das instituições clientes serão divulgados na página 

http://url.rnp.br?Resultado-Homologacao-RUTE. Eles servirão de referência para as instituições 

clientes que desejarem realizar conferência web com outras instituições previamente 

homologadas. 

Aprovação da homologação 

A instituição cliente será considerada como homologada se obtiver resultados positivos em cada 

item da sessão “Recomendações” deste documento.  

Validade da homologação 

A homologação de uma sala de videocolaboração terá a validade de um ano.  

Após esse período, ou assim que ocorrer alguma mudança (ambiente físico, na rede ou 

equipamentos) que possa acarretar degradação nos critérios de homologação, o cliente deverá 

solicitar nova homologação. 

 

Considerações finais 
 

Seguidas as recomendações acima, e tendo finalizado a homologação segundo os critérios 

complementares estabelecidos pela comunidade de saúde, o próximo passo esperado é estudar 

as recomendações para realização de reuniões e começar a convidar os participantes.  

 

http://url.rnp.br/?Resultado-Homologacao-RUTE


 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


