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BOAS VINDAS

Bem-vindo à formação em Live Training.

Obrigado por ter adquirido um curso em Live Training.

Desenvolvemos este formato de aprendizagem para trazer até si, onde quer que esteja, 
o ambiente dinâmico de sala de aula, através do seu computador.

Esperamos que tenha uma experiência de formação enriquecedora e que esta se torne 
numa mais valia, tanto a nível pessoal, como para o desempenho das suas tarefas 
profissionais.

Este manual pretende mostrar como irá decorrer a sua formação em Live Training e 
esclarece-lo relativamente a aspetos técnicos, pedagógicos e de configuração.

Boa formação.

A equipa Live Training.
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O Live Training, traz-lhe o ambiente dinâmico de sala de aula, para a sua secretária. 

Permite a interação com o formador e colegas, através do seu computador, como se estivesse com 
eles em sala.

Em tempo real, assiste às apresentações e explicações do formador, questiona e tira dúvidas, 
adquirindo os conhecimentos e prática necessário para atingir os objetivos da ação da formação.

Os nossos formadores, com conhecimentos técnicos e pedagógicos reconhecidos pelo mercado, 
estão amplamente preparados para ministrar ações de formação que assentam nesta solução, 
proporcionando a melhor experiência de formação, e o alcance de todos os benefícios resultantes 
de uma formação em sala de aula.

O QUE É O L IVE TRAINING?

VANTAGENS

• Formação a partir de qualquer local com acesso à internet;

• Imersão num ambiente real de sala de aula;

• Comunicar facilmente e em tempo real com o formador e formandos em sala - Intervir 
colocando questões, clarificações ou partilhar o seu ponto de vista;

• Controlar um computador em sala, inteiramente dedicado a si. O formador conseguirá ver 
o que está a fazer e interagir consigo, auxiliando-o sempre que necessário;

• Sem necessidade de deslocações ao Centro de Formação;

• Redução de custos de deslocação e de tempo;

• Vasta oferta de cursos e datas disponíveis no Calendário de Live Training;

• Alcance dos mesmos resultados esperados de uma formação em sala de aula;

• Recebe em casa o Kit com todo o material necessário à formação.
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E AGORA QUE SE INSCREVEU NUMA AÇÃO DE FORMAÇÃO EM LIVE TRAINING? 

Alguns dias antes do início da formação:

• Será contactado(a) por um técnico do centro de formação, para efetuar alguns testes técnicos (ligação 
à internet, som, imagem, entre outros), para se certificar de que tem todas as condições para assistir à 
formação.

• Nesta altura, o técnico disponibilizará os seus contactos para que, caso tenha alguma dificuldade no 
decorrer da formação, possa entrar em contacto com o mesmo e rapidamente resolver a situação.

• Será também informado do endereço URL que deverá utilizar para fazer o acesso à sala de aula através da 
plataforma de Live Training - Adobe Connect.

No dia e hora de início da formação:

• Utilize o endereço URL que lhe foi fornecido para aceder à sala de aula e, de preferência, conecte-se 15 
minutos antes do início da sessão. 

• Siga as instruções que lhe apresentamos no tópico “Sobre a plataforma e ambiente”.

• Em caso de dificuldade, entre em contacto com o técnico responsável pela sua ação de formação. Este 
estará disponível para o ajudar.

Durante a formação:

• O formador em sala irá acompanha-lo(a) e garantir que está a assistir em condições à formação.

• Em casos específicos da formação, como por exemplo a utilização de laboratórios, o formador apresentará 
as informações necessárias e prestará o devido apoio.

INSTRUÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS DA FORMAÇÃO
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ACESSO AO SITE

Para aceder ao site e assim poder assistir à formação no formato Live Training, deverá iniciar 
a aplicação do Adobe Connect (explicado como transferir e configurar em notas posteriores) e 
digitar o endereço que lhe foi enviado pelo centro de formação.

Exemplo de link: https://training-rumos.adobeconnect.com/formacao

SOBRE A PLATAFORMA E AMBIENTE

Ao aceder ao endereço disponibilizado irá aparecer uma página idêntica à imagem em baixo. 
Nela deverá entrar como Guest e à frente de “Name” deverá colocar o seu nome (Próprio e 
Apelido) para que assim se possa identificar junto do formador da ação. De seguida deverá premir 
o botão “Enter Room”.

https://training-rumos.adobeconnect.com/formacao
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NOTA

Se é primeira vez que tenta entrar no Adobe 
Connect, através do browser, vai-lhe ser pedido 
que instale a aplicação no seu PC, por isso é 
recomendado que o faça através do website 
https://helpx.adobe.com/adobe-connect/ 
connect-downloads-updates.html.

• Quando vir o Titulo “Meeting Applications for 
Adobe Connect *número da versão*” selecione 
o link à frente do seu sistema operativo (por 
motivos de demonstração utilizámos a versão 
do Windows).

• Transfira o ficheiro executável e corra o 
instalador. Espere que conclua a instalação 
automatica e escolha onde quer que fique 
o atalho, pressione      e, no final, abra a 
aplicação.

• Aqui vai-lhe ser pedido que insira o link da sua 
formação no campo indicado, depois disso, 
prima            .

A partir deste momento, deverá aguardar que lhe seja dada autorização para entrar na sala de 
formação. Enquanto aguarda, esta é a página apresentada.
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ACESSO AO SITE

SOBRE A PLATAFORMA E AMBIENTE

Ao entrar pela primeira vez, o Adobe Connect irá lançar um pop-up, com algumas informações 
básicas de funcionamento. Poderá seguir o mesmo ou, como este tem algumas funcionalidades 
que não iremos usar, recomendamos que siga este manual e, como tal, selecione “Don’t show this 
again” e feche o pop-up na cruz que se encontra no canto superior direito do mesmo.

2

1
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ATIVAR A WEBCAM

1  Na barra que se encontra na parte superior da sua janela, prima o botão com o ícone         ;

 Depois de selecionado passa a estar ativo e com este aspeto        ;

2  De seguida, na janela de vídeo, irá aparecer a pré-visualização da imagem que será visível 
por quem está ligado. Se tudo estiver de acordo com as suas expectativas, isto é, centrada 
para o local onde vai estar a assistir à formação, deverá selecionar “Start Sharing” e, 
apenas a partir desse momento, todos os utilizadores que estão ligados irão começar a 
receber a sua imagem.

1

2

NOTA

Caso tenha mais do que uma webcam instalada 
no seu PC, deverá proceder da seguinte forma:

• Prima a seta

• No menu que irá aparecer deverá selecionar 
a opção “Select Camera” e depois escolher a 
webcam pretendido.
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ATIVAR O MICROFONE

SOBRE A PLATAFORMA E AMBIENTE

1  Na barra que se encontra na parte superior da janela, prima o botão com o ícone

 Depois de selecionado passa a estar ativo e com este aspeto

 Caso volte a premi-lo, passará a ficar em pausa e com este aspeto

2  Para ajustar o volume, prima a seta           escolhendo a opção “Adjust Microphone Volume”. 

1

NOTA

Caso tenha mais do que um microfone instalado no 
seu PC, deverá proceder da seguinte forma:

• Prima a seta

• No menu que irá aparecer selecione a opção 
“Select Microphone” e depois escolha o microfone 
pretendido.

2
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ATIVAR O SOM

1  Na barra que se encontra na parte superior da janela, por defeito, o som que sai das suas 
colunas está ativo e com este aspeto

 Para o desativar deverá premir novamente o botão que passará a esta aparência

 Para voltar a ativar o som, prima o botão novamente. 

2  Para ajustar o volume, prima a seta           escolhendo a opção “Adjust Speaker Volume”. 

1

2
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TESTAR AS CONDIÇÕES DO SOM

Para ter a certeza de que as condições que tem a nível de som (falar e ouvir) são as mais 
indicadas deverá fazer o seguinte teste:

1  Na barra que se encontra na parte superior da janela, selecione o menu “Meeting” 
e de seguida a opção “Audio Setup Wizard”.

Irão surgir, de seguida, um conjunto de janelas onde poderá testar o som, microfone e som ambiente.

2  Inicie o teste premindo “Next”;

3  Prima o botão “Play Sound”. Deverá ouvir uma música, o que significará que assim que 
terminar o teste conseguirá ouvir o formador e os restantes participantes da formação. 
Correndo tudo de acordo com o esperado, prima “Next”.

SOBRE A PLATAFORMA E AMBIENTE

1

2 3

NOTA

Caso não consiga ouvir, cancele o teste premindo o botão “Cancel” e verifique as definições de 
som do seu sistema operativo ou requisite apoio técnico ao centro de formação.
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4  No passo seguinte teste o seu microfone. Caso tenha mais do que um instalado no seu PC, 
no campo onde diz “default“ selecione aquele que lhe possa garantir uma melhor qualidade 
de som, minimizando o ruído de som ambiente. No final prima “Next“;

5  Prima o botão “Record” e diga algo para o microfone. Depois de parar a gravação em 
“Stop”, ouça o som gravado “Play Recording”, se ouvir perfeitamente o seu teste, significa 
que, tanto o formador como os demais participantes, o irão ouvir;

54

NOTA

Caso não consiga ouvir o seu teste, significa que escolheu o microfone errado e como tal deverá 
premir “Prev”, voltando a selecionar o microfone e a fazer novamente o teste.

Se, ainda assim, não consiga ouvir a sua gravação, cancele o teste em “Cancel” e verifique as 
definições de som do seu sistema operativo ou requisite apoio técnico ao centro de formação.
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6  Para testar o som ambiente, assim que carregar no botão “Test Silence“, deve tentar fazer 
o mínimo de ruído possível e deixar a barra chegar ao fim. O objetivo é o de minimizar 
possíveis ruídos que influenciem negativamente o som durante a formação (exemplo disso é 
normalmente o barulho das ventoinhas de refrigeração do seu PC). Assim que terminado o 
teste prima “Next“; 

7  No final irá receber uma mensagem com a descrição. Prima o botão “Finish“ para terminar o 
processo de testes.

6 7

TESTAR AS CONDIÇÕES DO SOM

SOBRE A PLATAFORMA E AMBIENTE
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INTERAÇÃO COM O FORMADOR

Para interagir com o formador:

1  Na barra que se encontra na parte superior da janela, prima o ícone

 Ativando este botão está a levantar a mão em sala de formação, assumindo este aspeto. 
Posteriormente, ou o formador lhe dá oportunidade de colocar a sua questão e o ícone passa 
ao seu estado inicial, ou a dúvida já foi esclarecida e poderá premir novamente o botão 
para o que o ícone passe ao seu estado inicial;

2  Para aceder às várias formas de interagir com o formador prima a seta         . No entanto 
recomendamos que não o faça pois esses alertas dificilmente irão ser percecionados pelo 
formador.

1

2
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1

2

Para verificar se a qualidade da sua ligação é a ideal:

1  Na barra que se encontra na parte superior da janela, à direita, prima o botão      ;

2  Surgirá um quadro com a indicação do estado da ligação. Se “Connection Status” está com 
o estado “Excellent”, então reune as condições ideais. Para esconder a janela volte a premir 
o botão.

QUALIDADE DA LIGAÇÃO

SOBRE A PLATAFORMA E AMBIENTE

NOTA

Se o valor estiver a alterar constantemente de estado, pode implicar que não consiga ter a 
estabilidade necessária para assistir em boas condições à formação. Recomenda-se que a sua 
ligação à internet seja via cabo e não via Wireless.
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NOTA

Caso esteja a sentir dificuldades na ligação 
poderá escolher outra opção facultada pela 
Adobe. Assim, no menu “Help”, que se encontra 
no canto superior direito da janela, escolha a 
opção “Troubleshooting” 1 .

Um teste automático será iniciado numa nova 
janela e se, no final, o resultado for igual ao 
que se apresenta na figura 2 , significa que tem 
as condições necessárias para poder disfrutar 
da formação via Live Training.

1

2
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Para a resolução de possíveis problemas técnicos que possam ocorrer, antes e durante a formação, 
e que não venham descritos neste manual, o nome e contacto do responsável técnico, que o irá 
acompanhar neste processo, foi indicado no email enviado com o link para a formação.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SOBRE A PLATAFORMA E AMBIENTE
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Especificações técnicas para cliente do Adobe Connect:

• Windows
_ 1.4GHz Intel® Pentium® 4 or faster processor (or equivalent) for Microsoft® Windows® XP, Windows 7 or Windows 8

_ Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows XP

_ 512MB of RAM (1GB recommended) for Windows XP, Windows 7 or Windows 8

_ Microsoft Internet Explorer 8, 9, 10, 11; Mozilla Firefox; Google Chrome

_ Adobe® Flash® Player 11.2+

• Mac OS
_ 1.83GHz Intel Core™ Duo or faster processor

_ 512MB of RAM (1GB recommended)

_ Mac OS X 10.7.4, 10.8, 10.9

_ Mozilla Firefox; Apple Safari; Google Chrome

_ Adobe Flash Player 11.2+

• Linux
_ Ubuntu 12.04; Red Hat Enterprise Linux 6; OpenSuSE 12.2

_ No Add-in support for Linux. Users on Linux can attend meetings in the browser.

_ Mozilla Firefox

_ Adobe Flash Player 11.2+

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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