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Sobre o G Suite
O G Suite for Education é um pacote de serviços do Google que contém várias 
ferramentas para apoiar o desenvolvimento de nossas atividades acadêmicas e 

administrativas, como  Gmail, Google Drive, Classroom (sala de aula), 
Calendário, Docs, Forms, Slides, Hangout e Spreadsheets (planilhas).



Parceria UFPE
A Universidade Federal de Pernambuco, através do Núcleo de Tecnologia da Informação, e a empresa 
GetEdu (parceira da Google no Brasil) firmaram acordo de cooperação com objetivo de disponibilizar, 

para alunos e servidores, ferramentas on-line gratuitas de e-mail, bate-papo, agenda e compartilhamento 
de dados. As plataformas serão cedidas por meio do G Suite for Education e terão capacidade de 

armazenamento ilimitada.

 A Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP) são exemplos de outras instituições de ensino que já fizeram este acordo 

e utilizam o G Suite for Education como meio de comunicação.



Colaboração
Colabore, compartilhe feedback e trabalhe junto com seus alunos ou equipe de trabalho em tempo real 
em documentos, planilhas e apresentações.

Slides Docs Spreadsheets



Comunicação
Conecte-se em seu trabalho ou sala de aula através de e-mail, chat ou videoconferência.

Gmail
Groups Hangouts



Armazenamento
Armazene seus documentos na nuvem com espaço ilimitado.

Drive



Gerenciamento de atividades
Crie listas de coisas a fazer, lembretes e agende reuniões.

Calendar Keep



Gerenciamento de sala de aula
Crie salas de aulas virtuais, distribua atribuições, dê questionários, envie feedbacks e veja tudo num só 
lugar.

Forms Classroom



Usuários Beneficiados

Alunos
Benefícios:

● Se comunicar através do envio de mensagens de email em ambiente seguro;
● Armazenar material didático de forma ilimitada e acessá-lo de qualquer lugar;
● Participar de salas de aula, criar documentos, planilhas e otimizar os trabalhos de classe.



Usuários Beneficiados

Professores
Benefícios:

● Se comunicar através do envio de mensagens de email em ambiente seguro;
● Armazenar material didático de forma ilimitada e acessá-lo de qualquer lugar;
● Criar salas de aula, documentos, planilhas e otimizar os trabalhos de classe.



Usuários Beneficiados

Técnicos - Administrativos
Benefícios:

● Se comunicar através do envio de mensagens de email em ambiente seguro;
● Armazenar material de trabalho de forma ilimitada e acessá-lo de qualquer lugar;
● Criar planilhas, documentos e apresentações e trabalhar simultaneamente com outros 

colegas.



Login Único

UFPE ID

A UFPE ID é o login integrado que permite 
o acesso aos serviços de tecnologia da 

informação e comunicação da UFPE com 
um único login e senha.

Os acessos aos serviços do G Suite For Education 
serão feitos a partir do UFPE ID dos usuários.



Migração

A migração das contas de e-mails 
institucionais para o Gmail será feita de 
forma gradativa nos órgãos, centros e 

departamentos, até 2020.

Enquanto a migração não for concluída, o usuário 
poderá acessar seus e-mails pelo webmail.ufpe.br


