
Tutorial Google Documentos, Planilhas e
Apresentações

Acessando o Google Documentos

● Acesse: https://docs.google.com/document/
● Utilize sua conta institucional para autenticar.

Funcionários e Docentes: nome_usuario@unicamp.br (mesma dos serviços de
e-mail, Eduroam, DAC, etc).

Alunos: a999999@dac.unicamp.br (e-mail da DAC ->  letra do nome + RA).

● Agora use as mesmas credenciais acima mas SEM o final @unicamp.br ou
@dac.unicamp.br

https://docs.google.com/document/


● Ao acessar a página inicial do Documentos pode-se ver algumas de suas
principais funcionalidades.

● As funcionalidades indicadas são:
(1) Menu de opções do Documentos que permite alternar entre os aplicativos
Documentos,  Planilhas e  Apresentações.
(2) Barra de pesquisa para encontrar  itens presentes em sua conta institucional.
(3) Galeria de modelos fornece arquivos com design e layout prontos para
finalidades específicas.
(4) Iniciar um novo documento em branco.



(5) Escolher o modo de exibição entre lista ou grade.
(6) Classificar todo o conteúdo em ordem alfabética ou em ordem alfabética
inversa.
(7) Selecionar arquivos para enviar  a partir de seu computador ou a partir de sua
conta do Google Drive.

Alternando entre Google Documentos, Planilhas e Apresentações

● Na página inicial, clique no ícone Menu de opções do Documentos

● Ao clicar, aparecerá um menu que contém as opções Documentos, Planilhas e
Apresentação para serem selecionadas.



Criando um novo documento
● Clique no ícone Em branco localizado na página inicial.

● Depois de selecionado, um novo arquivo será iniciado. Para nomear este novo
arquivo, clique sobre o nome “Documento sem título” na parte superior da página.



Salvando um  documento

● O Google Documentos, Planilhas e Apresentações salva automaticamente
qualquer modificação feita nos arquivos que estão sendo editados.

● É possível verificar o histórico de modificações através da última guia posicionada
na parte superior da página.

● Toda edição em que você fizer alguma alteração, ela será salva automaticamente no
Google Drive.



Compartilhando um  documento

● Para compartilhar o documento com alguém, para leitura, comentário ou edição
colaborativa, clique no ícone Compartilhar na parte superior direita da página.

● Na janela de configuração de compartilhamento, adicione o email das pessoas ou
grupos com quem deseja compartilhar seus arquivos.

● Copie um link e compartilhe para que pessoas autorizadas tenham acesso aos
arquivos através dele.

● Clique no ícone Configuração (engrenagem)



● Na janela que se abrir, escolha qual permissão será dada para cada pessoa ou
grupo de pessoas escolhidas anteriormente.

● Os editores podem mudar as configurações e compartilhar os arquivos com
terceiros.

● Os leitores e comentaristas só poderão acessar o arquivo para visualizar,
comentar e obter cópias do arquivo.

● Para alterar as configurações de compartilhamento via link, clique em qualquer lugar
da seção Copiar link

● A janela seguinte permite escolher o perfil de pessoas que podem acessar o link
compartilhado.
Restrito : link restrito apenas às pessoas adicionadas anteriormente na lista de email

na seção Compartilhar com pessoas e grupos
Unicamp: link pode ser acessado por qualquer pessoa presente neste grupo
Qualquer pessoa: link pode ser acessado por qualquer pessoa na Internet

● Em cada perfil de permissão pode-se definir se as pessoas poderão apenas ler,
comentar ou editar o arquivo.



Trabalhando com arquivos  em modo offline
● Para abrir, criar e editar arquivos sem precisar de conexão com a internet, clique no

Menu de opções do Documentos

● Depois, clique em Configurações



● Clique no botão e habilite o modo offline

● Para finalizar, instale a extensão Documentos no seu navegador.



Removendo e renomeando um arquivo

● Na página inicial do Documentos, escolha o arquivo, clique com o botão direito

do mouse sobre ele ou no ícone localizado em cada arquivo.

● Para realizar uma das ações disponíveis basta clicar sobre elas.

Acessando o Google Planilhas ou Apresentações
● (Planilhas) Acesse : http://sheets.google.com/
● (Apresentações) Acesse:https://slides.google.com/
● O Google Documentos, Planilhas e Apresentações possuem uma estrutura,

configuração e funcionamento bem similares. As instruções descritas no tutorial para
o Google Documentos, também se aplica ao Planilhas e Apresentações

● Para autenticar a conta institucional, alternar entre aplicativos, salvar, renomear,
compartilhar, habilitar modo offline, siga as instruções referente ao Google
Documentos descrito no tutorial acima.

Mais Informações
● Acesse: https://support.google.com/docs/?hl=pt-BR#topic=1382883

http://sheets.google.com/
https://slides.google.com/
https://support.google.com/docs/?hl=pt-BR#topic=1382883

