
 
 

Conta   Institucional   Uesc  

 
 

O   e-mail   institucional,     login@uesc.br ,  
não   é   uma   simples   conta   de   e-mail.  

 
 
 
É  um  pacote  de  serviços  da  Google        

chamado:    G   Suite   for   Education .  

 
 
 
 
 
 

► É   gratuito   para   escolas   e   universidades   públicas;  
► Espaço   ilimitado   de   armazenamento   na   nuvem:   Drive,   Gmail   e   Google   Fotos;  
► Capacidade   de   reunir   mais   pessoas   em   uma   reunião   do   Google   Meet;  
► Não   tem   anúncios   e   
► Muito   mais.  
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Chat  
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Documentos  
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Classroom  
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mailto:login@uesc.br
https://gsuite.google.com.br/learning-center/products/calendar/
https://gsuite.google.com.br/learning-center/products/drive/
https://gsuite.google.com.br/learning-center/products/chat/
https://gsuite.google.com.br/learning-center/products/meet/
https://gsuite.google.com.br/learning-center/products/sheets/
https://gsuite.google.com.br/learning-center/products/slides/
https://gsuite.google.com.br/learning-center/products/forms/


 

O   que   é   possível   fazer?  
 
Manter   todos   conectados  

● Com     Google   Agenda ;  
● Organizar   arquivos   em    pastas   compartilhadas     no  

Google   Drive ;  
● Criar    chats    em   grupo,   mantendo   a   equipe   em  

sintonia.  
 
Criar   em   conjunto  

● Editar     documentos ,    apresentações     e     planilhas    em   tempo   real   em   colaboração   com   a  
equipe;   

●  Acompanhar   as   alterações   com   o    histórico    de   versões.  
 
Aumentar   a   produtividade   com   a   colaboração.  

● Registre   ideias   rapidamente,   compartilhe   notas,   listas,   fotos,   áudios   e   desenhos   e  
veja   as   tarefas   sendo   marcadas   como   concluídas   em   tempo   real,   no    Keep .  
 

Realizar   videochamadas   e   eventos   remotos  
● Use   o    Google   Meet    para   participar   de   uma   videochamada   de   qualquer   lugar   usando  

um   computador   ou   dispositivo   móvel.   
 
Tornar   o   ensino   mais   produtivo   e   significativo   

● Crie   turmas,   distribua   atividades,   envie   feedback   tudo   em   um   único   lugar   com   o  
Google   Classroom ;   

● Interaja   com   os   alunos   por   meio   do    Jamboard .  
 

Saiba   mais   sobre   G   Suite   for   Education  
 
● Recursos    G   Suite   -   Google  
● Primeiros   passos   no    Gmai  
● Introdução    ao    Google   Forms  

● Primeiros   passos   no    Google   Grupos   
● Tutorial    Google   Meet   Básico  
● Tutorial    Google   Meet   Complementar   

 
============================================================================  
Atenção!!!   
É  necessário  logar  com  a  conta  institucional  ao  acessar  os  links  acima  indicados,  pois  as                
informações   para   contas    G   Suite    diferem   das   conta   privadas   gratuitas.  
============================================================================  
Prefere   a   página   em   português?  Vídeos   com   legenda?  

 
 
 
 
 
 
 

2  

https://support.google.com/a/users/answer/9302892?authuser=1
https://support.google.com/drive/answer/7166529?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR&authuser=1
https://support.google.com/a/users/answer/9310246?authuser=1
https://support.google.com/a/users/answer/9300511?authuser=1
https://support.google.com/a/users/answer/9300503?authuser=1
https://support.google.com/a/users/answer/9313043?authuser=1
https://support.google.com/a/users/answer/9310369?authuser=1
https://support.google.com/docs/answer/7378739?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR&authuser=1
https://support.google.com/keep/answer/2888240?hl=pt-BR&authuser=1&ref_topic=6262468
https://support.google.com/a/users/answer/9300131?authuser=1
https://support.google.com/edu/classroom?authuser=1#topic=6020277
https://youtu.be/hVZPh8Zz8lw
https://gsuite.google.com.br/intl/pt-BR/training/?authuser=1
https://support.google.com/a/users/answer/9297685?authuser=1
https://support.google.com/a/users/answer/9310369
https://support.google.com/a/users/answer/9991170?authuser=1
https://support.google.com/a/users/answer/9304805?authuser=1
http://www.uesc.br/proad/cdrh/2020/tutorial-basico-meet.pdf
http://www.uesc.br/proad/cdrh/2020/tutorial-complemento-meet.pdf

