INSTRUÇÕES PARA ABETURA DE EMAIL NO GOOGLE APPS FOR EDUCATION

A maioria de vocês forneceu o nome completo e o número de matrícula para que uma conta
fosse aberta no google apps for education. A lista dos alunos e os respectivos endereços de email
são dados a seguir
RELACÃO DE ALUNOS- ENGENHHARIA METALÚRGICA-3º PERÍODO
Nome do Aluno
Matrícula
Email
Ana Laura Lopes de Matos
00114111164
analopes@pq.uenf.br
Anna Caroline de Assis
00114114929
annadeassis@pq.uenf.br
Daniel da Costa Azevedo
00114114945
danielazevedo@pq.uenf.br
Eduardo Costa de Brito Barbosa Alves
00114110960
eduardoalves@pq.uenf.br
Fernanda Ribeiro Gomes Amorim
00114110216
fernandaamorim@pq.uenf.br
Gabriel Klem Guimarães de Oliveira
00114114846
gabrielklem@pq.uenf.br
Igor Figueiredo Couto de Carlos
00114114994
igorcouto@pq.uenf.br
João Felipe da Silva Gomes de Azevedo
00114110034
joaogomes@pq.uenf.br
Juan Peixoto Barroco Magalhães
00114110042
juanpeixoto@pq.uenf.br
Laura Soares Sales
00114112881
laurasales@pq.uenf.br
Lucas do Santos Souza
000114111131
lucas.souza@pq.uenf.br
Luiz Filipe da Silva Gomes
00114114937
filipesgomes@pq.uenf.br
Luiza de Oliveira Carvalho
00114114853
luizacarvalho@pq.uenf.br
Maria Carolina Andrade Teles
00114112832
carolteles@pq.uenf.br
Mariane Oliveira Moreira
00114110281
marianemoreira@pq.uenf.br
Mateus Carvalho Cobbo
00114110273
mateuscobbo@pq.uenf.br
Rafael do Nasciemento Faria
00114110265
rafaelfaria@pq.uenf.br
Rafael Rangel dos Santos
00114112857
rafaelrangel@pq.uenf.br
Thaís Melo Fernandes
00114111123
thaismelo@pq.uenf.br
Tiago Ribeiro Espíndola Soares
00114110257
tiagoribeiro@pq.uenf.br
Vinícius Rodrigues Gomes
00114112873
viniciusgomes@pq.uenf.br
Vitorio Sérvulo Maciel Neto
00114111156
vitoriomaciel@pq.uenf.br
Vívian de Melo Fonseca
00114110208
vivianmelo@pq.uenf.br
Aqueles alunos que não tiverem o nome na lista, enviem para o email angelus@pq.uenf.br nome
completo, número de matrícula e email de preferência no formato seunome@pq.uenf.br.
Veja os passos a seguir para configurar sua conta:
1- Acesse o link http://www.google.com/a/pq.uenf.br Coloque o endereço de email e a senha
ginfo2015
2- Aceite as condições. Mude a senha para outra de sua preferência e anote esta senha.
Depois de completada esta etapa, você terá à disposição os seguintes recursos do
google apps for education:
2.1- email ao estilo gmail
2.2- Agenda
2.3- google drive: é um espaço de 30GB para vc guardar na nuvem arquivos que vc
desejar, e compartilhá-los com outras pessoas.

2.4- documentos: trata-se de um editor de textos que permite o trabalho colaborativo.
O texto pode ser construído por vários autores ao mesmo tempo , ou ser compartilhado
com outras pessoas.
2.5- Planilha: é uma planilha como a excel que permite trabalho compartilhado e
colaborativo.
2.6- Apresentação: é o equivalente ao power point. As apresentações podem ser
montadas em colaboração e compartilhadas.
2.7- Google sala de aula: é um ambiente em que turmas podem ser montadas com um
grupo de alunos. Tarefas podem ser passadas pelo professor aos alunos da turma on
line, podem ser resolvidas e entregues de volta ao professor.
Tudo isso pode ser feito sem a necessidade de transportar um pen drive com você, pois
pode ser acessado de qualquer computador ligado à internet
Para acessar o google sala de aula, clique no quadro mostrado pela seta na imagem a
seguir

Ao clicar, abre-se uma janela com nomes de vários aplicativos. Escolha “mais” e depois
clique em classroom.

Ao clicar, procure a alternativa de inscrever-se em uma turma. Ao pedir a senha, digite
lictuu. Você se inscreverá na turma de ciência dos materiais. Lá você encontrará todo o
material didático disponível naquele outro site.
A partir de agora, este será o site que passará a ser usado para a disciplina. Você poderá
acessar a patir de qualquer computador ligado à internet e de seu celular ou tablet,
desde que faça acesso a sua conta de email pq.uenf.br.

