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1 - Introdução 

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – COTIC 

assumiu em 2013 a gestão dos ramais ligados à antiga central telefônica da UFRRJ, 

devido à inutilização do equipamento antigo que era utilizado no local.  

Utilizamos para isso a tecnologia conhecida por VoIP, de forma que a antiga 

central telefônica foi substituída por um computador servidor operado pela nossa 

equipe de redes. 

Isso possibilitou a utilização do serviço de telefonia utilizando também a rede 

de dados da UFRRJ, de forma que os ramais existentes no servidor possam ser 

utilizados até mesmo em outros campi. Dessa forma, ligações efetuadas entre os 

ramais existentes em nosso servidor não precisam utilizar dos serviços da operadora 

de telefonia, reduzindo os custos dessas ligações efetuadas entre esses campi. 

Com isso basta que o usuário tenha o equipamento ou ferramenta adequada 

conectados à rede de computadores da UFRRJ para que a comunicação possa ser 

realizada.  

 

2 – Mas o que é VoIP? 

VoIP (Voice over Internet Protocol ou Voz sobre Protocolo de Internet, em 

português) é uma tecnologia que permite transformar sinais de áudio, sinais como os 

de uma chamada por telefone, em dados digitais que podem, e são, transmitidos por 

uma rede de computadores que seja baseada em IP (Protocolo de Internet). 

O VoIP faz com que as redes de telefonia se "misturem" às redes de dados. 

Dessa forma, é possível que, usando um microfone, fones ou caixas de som e um 

software apropriado, você faça uma ligação para telefones convencionais por meio de 

seu computador. 

Diferente do telefone convencional, na ligação entre ramais que utilizam a   

tecnologia VoIP existe uma redução de custo pois passa a se usar uma única rede para 

carregar dados e voz, além disso chamadas de VoIP para outros VoIP gerenciados pela  

mesma estrutura são gratuitas, e como não poderia deixar de ser, as vantagens e 

características do VoIP acabaram por tornar o uso desta tecnologia algo bem atrativo, 

já que atualmente há três modos de utilizá-lo, que permitem com que chamadas 
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telefônicas sejam realizadas entre dois computadores, dois telefones ou então entre 

um computador e um telefone. 

 

3 – Benefícios em se utilizar o VoIP 

A utilização da tecnologia VoIP oferece um conjunto variado de benefícios, e 

dentre os principais benefícios podemos citar os seguintes:  

Redução de Custos – com o uso da tecnologia VoIP todas as ligações 

telefônicas realizadas entre ramais VoIP gerenciados pela mesma estrutura são 

totalmente gratuitas, portanto você pode falar a vontade sem ter nenhuma tarifa ou 

custo com a sua ligação. 

Infraestrutura única – a convergência das redes de dados e voz faz com que 

nossa rede física (LAN) possa ser compartilhada, utilizando-se também da rede de 

dados para trafegar os sinais de voz para equipamentos intermediários, que farão a 

conversão para o sinal de telefonia convencional, possibilitando o uso de telefones 

comuns e de baixo custo.  

Mobilidade - imagine-se utilizando a estrutura de distribuição de cabos 

tradicional de telefonia de forma não estruturada, tendo de trocar o ramal de um 

funcionário de sala ou de posição dentro da mesma sala. Conseguiu imaginar as 

dificuldades? Ter que trocar posição de ramal dentro do Distribuidor Geral (DG), em 

casos extremos ter que passar uma nova estrutura de cabos até a posição desejada 

para o ramal. Bem, estas dificuldades são eliminadas quando você utiliza aparelhos 

compatíveis com o VOIP, pois a posição do seu ramal é a posição onde você pode 

conectar seu equipamento à rede da UFRRJ. 

Controle do sistema de telefonia – com a utilização do VoIP, mais 

especificamente com o uso da central PABX em um computador servidor executando 

software como por exemplo, os softwares Asterisk ou Elastix, todas as alterações e 

configurações necessárias são de responsabilidade da equipe de TI e de telefonia da 

UFRRJ, não sendo necessário mais pagar contratos de suporte ou licenciamento sobre 

a plataforma de telefonia.  
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4 – Como faço para usar o serviço VoIP da UFRRJ? 

Para utilizar o serviço de telefonia da UFRRJ através do serviço VoIP é 

necessário que seja configurado um ramal no servidor VoIP.  

Existem dois tipos de ramais que podem ser criados para se utilizar o serviço 

VoIP da UFRRJ, que são o ramal real e o ramal virtual. 

 

4.1 - Mas o que é um ramal real?  E o que é um ramal virtual? 

Um ramal real é aquele que permite que você realize ligações gratuitas para 

outro ramal VoIP da UFRRJ, faça ligações externas e também receba ligações externas 

diretamente. 

Já um ramal virtual é aquele que permite que você realize ligações gratuitas 

para outro ramal VoIP da UFRRJ, faça ligações externas, mas não permite que você 

receba ligações externas diretamente. 

Vale ressaltar que tanto o ramal virtual quanto o ramal real somente farão 

ligações externas (locais, interurbanas ou internacionais para fixo ou celular) se o plano 

de discagem deles for configurado desta maneira. 

 

4.2 - Como faço para solicitar um ramal virtual? 

O ramal virtual é um número que existe somente dentro da Rural, não sendo 

possível receber ligações externas diretamente.  

Para obter um ramal virtual, é necessário solicitar ao seu Diretor/Pró-Reitor 

que encaminhe o pedido de criação do número por memorando destinado à 

PROPLADI. 

O memorando deverá vir assinado pelo Diretor ou Pró-Reitor responsável pelo 

setor requerente, indicando o plano de discagem do ramal, ou seja, se o mesmo 

poderá realizar ligações ilimitadas (DDD, DDI, Local) ou se terá alguma restrição, como 

somente receber e não fazer nenhum tipo de ligação. 

O Pró-Reitor da PROPLADI acionará a COTIC para a criação do ramal. 
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4.3 - Como faço para solicitar um ramal real? 

Primeiramente verifique se você já possui um ramal destinado ao seu setor e 

que pode ser atendido pelo VoIP acessando o catálogo telefônico da UFRRJ através do 

endereço http://institucional.ufrrj.br/catalogo/ e no campo de busca presente na página 

digitar o nome do seu setor.  

Caso o resultado da busca retorne o nome do seu setor e juntamente seja 

mostrado um número cujo prefixo inicial é 2681, isso indica que você possui um 

ramal real reservado.  

Caso não conste um ramal reservado para seu setor no catálogo, entre em 

contato com a equipe de telefonia da UFRRJ através dos telefones (21) 2681-4655 ou 

(21) 3787-3979 e verifique se o seu setor possui algum ramal que se inicie pelo prefixo 

2681. 

Caso o seu setor já possua um ramal real VOIP reservado, o próximo passo é 

enviar um memorando destinado a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – COTIC solicitando que o ramal VoIP seja configurado no servidor VoIP 

da UFRRJ.  

O memorando deverá vir assinado pelo Diretor ou Pró-Reitor responsável pelo 

setor requerente, indicando o plano de discagem do ramal, ou seja, se o mesmo 

poderá realizar ligações ilimitadas (DDD, DDI, Local) ou se terá alguma restrição, como 

somente receber e não fazer nenhum tipo de ligação. 

Caso o seu setor NÃO possua um ramal real VOIP reservado, é necessário 

solicitar ao seu Diretor/Pró-Reitor que encaminhe o pedido de criação do número por 

memorando destinado à PROPLADI. 

O memorando deverá vir assinado pelo Diretor ou Pró-Reitor responsável pelo 

setor requerente, indicando o plano de discagem do ramal, ou seja, se o mesmo 

poderá realizar ligações ilimitadas (DDD, DDI, Local) ou se terá alguma restrição, como 

somente receber e não fazer nenhum tipo de ligação. 

O Pró-Reitor da PROPLADI acionará a COTIC para a criação do ramal. 

 

5 – Como faço para utilizar meu ramal VoIP? 

Como dito anteriormente, a implantação do serviço VoIP permite que as 

ligações sejam efetuadas também através da rede de dados, utilizando de 
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equipamentos que utilizam a tecnologia VoIP (telefones IP, por exemplo) ou 

programas de computador que simulam um telefone (softphones). 

Pensando em simplificar a utilização do serviço de telefonia na Rural, 

instalamos equipamentos na antiga central telefônica que fazem a adaptação da 

tecnologia VoIP para o serviço de telefonia convencional, permitindo que sejam usados 

também os telefones normais que todos estamos acostumados a utilizar. 

Por isso, após seu ramal ser configurado pela equipe da COTIC no servidor 

VoIP, entre em contato com NATO (Núcleo de Apoio Técnico Operacional – Prefeitura 

Universitária) no telefone 2682-1130 para solicitar que o cabeamento telefônico 

convencional seja disponibilizado pelo pessoal da telefonia no local em que o telefone 

será utilizado. Provavelmente haverá viabilidade técnica e você poderá utilizar o 

serviço normalmente. 

Caso a equipe de telefonia verifique que não há disponibilidade técnica no 

local para utilização do cabeamento telefônico convencional, ou caso você prefira 

utilizar equipamentos que sejam ligados através da rede da Rural, utilize as opções 

abaixo: 

Telefones IP – São aparelhos específicos, que embora pareçam ser um 

telefone comum não são, eles se se conectam diretamente a um ponto de rede e 

contêm todo o hardware e software integrado para fazer uma ligação IP. 

 

 
Figura 1 - Polycom SoundPoint IP 321 

 
Figura 2 - Grandstream GXP-1405 
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Dispositivos ATA – Adaptador para Telefone Analógico – é um adaptador que 

fará a conversão do tráfego de voz recebido pela rede de dados, para o sinal de 

telefonia analógico convencional e vice-versa, permitindo utilizar de um aparelho 

telefônico normal para efetuar e receber ligações 

 
Figura 3 - ATA Cisco SPA 122 

 
Figura 4 - ATA Linksys PaP2t 

 

Softphone – é um programa de computador (software) que simula um 

telefone em seu computador e permite que você realize ligações VoIP sem ter um 

telefone IP físico. Isto é, o softphone transforma o seu computador em um telefone IP 

permitindo que você realize chamadas telefônicas. Para uso do softphone é necessário 

que seu computador possua placa de som e kit multimídia (caixa de som e microfone / 

headset – fone de ouvidos com microfone). 

 

Figura 5 - Softphone Zoiper 

 

Figura 6 - Softphone QuteCom 
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6 – Como realizo ligações utilizando meu ramal VoIP? 
 

Para realizar ligações utilizando o seu ramal VoIP basta seguir as explicações 

dadas a seguir: 

1) Ligações para outro ramal VoIP: 2681 + º do ramal 

Exemplo: 

2681-4636 (A digitação do 2681 é opcional) 

2) Ligações para telefones fixos locais: 021 + número 

Exemplo: 

021 2682-9988 (A digitação do 021 é opcional) 

3) Ligações para telefones fixos DDD Nacional: 031XX + número 

Exemplo: 

031 24 2263-9988 

4) Ligações para telefones celulares locais: 021 + número 

Exemplo: 

021 98899-9988 (A digitação do 021 é opcional) 

5) Ligações para telefones celulares DDD Nacional: 031XX + número 

Exemplo: 

031 22 97788-6655 

 

- IMPORTANTE - 

* XX → Código de área. 

* Em ligações DDD é obrigatório o uso da operadora Oi, ou seja, é necessário usar o 

31. Caso não seja utilizado o 31 a ligação não será realizada. 

 

7 – Considerações finais 

Dúvidas sobre o que foi explicado neste documento, e que dizem respeito ao 

serviço VoIP da UFRRJ, podem ser esclarecidas pelo setor de Help-Desk da COTIC 

através dos números 2681-4638 e 2681-4639. 

 


