GOOGLE FOR EDUCATION
Neste início de 2021 seguimos com o modelo remoto de ensino, em respeito ao
decreto municipal, e em preocupação com a saúde e o bem-estar dos nossos calouros e
veteranos. Com as ferramentas do Google For Education nós garantimos a continuidade
dos cursos, e a segurança para a formação dos nossos alunos. Para os calouros, esse
modelo vai ser o primeiro contato com o ensino superior, então vamos fazer um passo a
passo aqui, para não deixar vocês com nenhuma dúvida.
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. Os
alunos têm acesso ilimitado ao Google Drive, além todas as ferramentas Google de
armazenamento, conteúdo e e-mail durante a sua graduação, que incluem, 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, a sua sala de aula virtual, onde estão os seus professores, colegas e todas as
informações de aulas e atividades do seu período.
Para
utilizar
todos
esses
benefícios, o primeiro passo é acessar o
painelacademico.unis.edu.br. Lá temos duas opções: “Entre com seu e-mail Google do
Unis” e “não tenho e-mail Unis”. Para o seu primeiro acesso é só clicar em “não tenho
e-mail Unis”, digitar o seu RA, seu número de matrícula, como login e a sua data de
aniversário completa como senha.
E pronto, seu e-mail do Unis foi gerado com uma senha temporária. Agora é só fazer
o primeiro login em “Entre com o seu e-mail Unis” utilizando as informações geradas. A
partir desse momento de criação do seu acesso, você usa APENAS o seu e-mail novo para
utilizar as ferramentas Google e também para todos os serviços do Unis, além das suas
atividades acadêmicas, notas, boletos, protocolos, materiais de disciplinas, e muito mais.

