GOOGLE FOR EDUCATION

O Google For Education não é só um nome chique, também é inovação. Agora com
essa ferramenta suas aulas vão ficar mais interativas, intuitivas e descomplicadas. Além do
mais, nós alunos vamos ter acesso às ferramentas do GSuite for Education, que inclui, por
exemplo, o Google Docs que é parecido com o Word, mas permite que você trabalhe de forma
colaborativa e compartilhada; o Sheets para as tabelas; o Slides para as apresentações; o
Forms para suas pesquisas e sem contar com o clássico Gmail e a adição do Google Classroom,
que está sendo implantado nos cursos do “UNIS +”. E o melhor de tudo: Acesso ILIMITADO ao
Google Drive, para poder guardar seus arquivos na nuvem sem preocupação! Sem contar que a
galera da TI aqui do Unis deu uma “tunada” na nossa rede wi-fi para aprimorar nossa conexão
e usar com tranquilidade todos os recursos disponibilizados pela Google.
Mas e aí, como que a gente começa a usar esses benefícios? Antes de qualquer coisa,
nós temos que acessar o site painelacademico.unis.edu.br para acessar nosso e-mail. Lá,
teremos duas opções: “Entre com seu e-mail Google do Unis” e “não tenho e-mail Unis”. Nós,
alunos veteranos, já possuímos um e-mail que foi gerado láá no ano passado. Então, para seu
PRIMEIRO login o processo é simples: é só clicar no “não tenho e-mail Unis”, fazer o seu login
com seu RA e sua senha – o mesmo que a gente usa no portal acadêmico, o TOTVs, tá ligado? –
que seremos redirecionados à uma próxima janela que lhe mostrará seu acesso. Logo após, é
só clicar em “fim” e fazer seu acesso clicando no botão “Entre com seu e-mail Google do Unis”.
Aí é só colocar seu novo e-mail e sua senha temporária para finalizar os passos do Google e ser
redirecionado para uma plataforma intuitiva que vai nos levar aos serviços do Gsuite e do Unis.
Agora... caso você seja um calouro, muito provavelmente você não tem acesso aos
benefícios ainda... Ainda. Aí o processo é outro, mas é tão simples quanto. Vamos lá: Ali em
baixo, no canto inferior direito da tela, tem uma caixinha de chat. Assim que você clicar nela,
um atendente do TI aqui do grupo Unis vai verificar suas informações de aluno e, em alguns
instantes, criar seu novo e-mail liberando o aceso. Lembrando que esse chat é somente para
assuntos referentes ao e-mail – qualquer outro motivo ainda continua a ser resolvido nos
outros setores do Grupo!
E depois disso, fechou! Agora você tem um e-mail VITALÍCIO do Unis! A partir desse
momento de criação do seu acesso, você usa APENAS o seu e-mail novo para desfrutar sem
moderação das ferramentas Google e também para TODAS as suas atividades acadêmicas no
TOTVs, como checar suas notas, baixar seus boletos, abrir protocolos, acessar materiais de
disciplinas e por aí vai...
E é isso, meu povo! Um grande abraço e até mais!

