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Olá! Este minitutorial sobre o Office 365 foi criado com o objetivo de ajudá-lo(a) na utilização de uma 
ferramenta que facilita o processo de virtualização da sua aula.

A Office 365 é uma ferramenta que possui uma suíte de aplicativos por assinatura que oferece acesso 
a vários serviços e softwares construídos em torno da plataforma Microsoft Office. A Universidade de 
Fortaleza tem parceria com a Microsoft e, por isso, disponibiliza aos funcionários, professores e alunos 
alguns recursos que podem ser usados com a finalidade de integrar disciplinas e turmas, bem como 
grupos de trabalho etc.

Por meio do Office 365, você, professor(a), poderá utilizar aplicativos na nuvem e assim acessá-los de 
forma online. Além disso, os recursos encontrados podem lhe auxiliar em sua prática docente, pois 
possibilita o compartilhamento de arquivos e canais. 

Para ter acesso ao Office 365, você precisa estar logado no site da Universidade de Fortaleza e, em seguida, 
procurar, na parte superior da tela, a ferramenta Office 365. 

Imagem 01 – Acesso ao Office 365

Ao clicar na ferramenta, você será direcionado(a) a uma tela de login. Digite sua senha do Unifor Online.

Imagem 02 – Tela de Login
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Ao entrar, você será direcionado(a) à tela de acesso aos aplicativos do Office 365. 

Imagem 03 – Aplicativos disponíveis

Alguns dos aplicativos aqui apresentados podem não estar disponibilizados em sua matrícula. Porém, 
existirão os mais relevantes.

Aplicativos do Office 365

1. OneDrive

O OneDrive é utilizado para armazenar e compartilhar arquivos online de forma segura. Para acessá-lo, 
clique no ícone indicado na imagem:

Imagem 04 – Acesso ao OneDrive

Dentro do OneDrive, você poderá criar novos arquivos, carregar e fazer upload de documentos já criados, 
conforme destaque nas imagens a seguir:

Imagem 05 – Ambiente do OneDrive

Atenção!
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Imagem 06 – Novos arquivos no OneDrive

Imagem 07 – Upload de documentos no OneDrive
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O OneDrive possibilita também o compartilhamento de pastas e documentos. Para isso, clique no ícone 
“compartilhamento”, ao lado do documento que pretende compartilhar. Em seguida, você gerencia o 
compartilhamento dando ou não permissão de edição ao(s) participante(s). Para isso, clique na seta em 
“Qualquer pessoa com o link pode editar”, conforme imagem a seguir: 

Imagem 08 – Upload de documentos no OneDrive

Ao clicar na seta, aparecerá a imagem de configuração do link. Leia atentamente as informações e 
selecione a opção desejada. Em seguida, clique em “Aplicar”. 

Imagem 09 – Configuração de link
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Logo aparecerá uma nova tela. Insira o nome ou e-mail do(s) participante(s) e clique em “Enviar”. 

Imagem 09 – Nome e e-mail do participante

2. Documentos: Word, Excel e PowerPoint

O Office 365 possibilita que você construa documentos e trabalhe colaborativamente por meio do 
compartilhamento dos arquivos. Para compartilhar os documentos e trabalhar de forma colaborativa, 
clique em “Compartilhar”, opção que aparece ao lado superior de cada documento, e siga as instruções 
de compartilhamento já mencionadas acima, nas imagens 7, 8 e 9.

2.1. Documento Word

Para acessar o documento, clique em “Word”, conforme imagem a seguir:

Imagem 10 – Acesso ao Word

Ao clicar em “Word”, você será direcionado ao espaço com modelos de documentos que você pode utilizar 
ou criar um novo documento de acordo com seus objetivos. Ao clicar em “+ Novo documento em Branco”, 
você acessará um novo documento, no qual poderá iniciar sua produção. 

Imagem 11 – Documento Word
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Caso queira compartilhar seu documento Word, clique em “Compartilhar”, conforme aponta seta na 
imagem a seguir:

Imagem 12 – Documento Word compartilhar

2.2. Planilha de Excel

Para acessar a planilha, clique em “Excel”, conforme aponta a seta na imagem a seguir:

Imagem 13 –Excel

Ao clicar em “Excel”, você será direcionado(a) ao espaço com modelos de planilhas que poderá utilizar ou 
criar uma nova planilha de acordo com seus objetivos.Ao clicar em “+ Nova pasta de trabalho em branco”, 
você acessará uma nova Planilha Excel, na qual poderá iniciar sua produção. 

Imagem 14 – Planilha Excel

Caso queira compartilhar sua planilha, clique em compartilhar, conforme aponta seta na imagem a seguir:

Imagem 15 – Planilha Excel - Compartilhamento
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2.3. Power Point

Para acessar a ferramenta de apresentações, clique em “PowerPoint”, conforme aponta a seta na imagem 
a seguir:

Imagem 16 – PowerPoint 

Ao clicar em “PowerPoint”, você será direcionado(a) ao espaço com modelos de apresentações que poderá 
utilizar ou criar uma nova apresentação de acordo com seus objetivos.

Ao clicar em “+ Nova pasta de trabalho em branco”, você acessará uma nova planilha na qual poderá 
iniciar sua produção.

Imagem 17 – Criar apresentação - PowerPoint 

Caso queira compartilhar sua apresentação, clique em “Compartilhar”, conforme aponta seta na imagem 
a seguir:

Imagem 18 – Criar apresentação – PowerPoint
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Além dos documentos vistos anteriormente, no Office 365 você encontrará ainda ferramentas como One 
Note, Teams, Sway, dentre outros. 

2.4. One Note

É um bloco de anotações online que possibilita, aos seus usuários, criar, editar e compartilhar anotações. 
Para acessar a ferramenta, clique em “OneNot”, conforme aponta a seta na imagem a seguir:

Imagem 19 – OneNote

Ao clicar em “OneNote”, você será direcionado(a) ao espaço da ferramenta para escolher dentre as opções 
existentes: “Bloco de anotações em branco” ou “Bloco de anotações de classe”. 

Imagem 20 – OneNote – Criar arquivos

Ao clicar na primeira opção, “Bloco de Notas em branco”, aparecerá uma caixa de diálogo na qual você 
deverá nomear seu arquivo. 

Imagem 21 – OneNote – Novo bloco de anotações



NTE
Núcleo de Tecnologias  
Educacionais

11

Ao entrar no documento criado por você, a ferramenta apresentará alguns pequenos tutoriais de como 
trabalhar no bloco. Fique atento(a)!

Imagem 22 – OneNote – Minitutoriais de navegação

No bloco de notas, você pode criar pequenas seções para organizar o conteúdo e clicar em “clique aqui 
ou pressione ENTER para criar uma nova seção”, posteriormente aparecerá uma nova caixa de texto na 
qual você nomeará a seção. 

Imagem 23 – OneNote – Criar seções

Agora você já pode fazer as suas anotações e desfrutar dos demais recursos oferecidos, como o 
“Compartilhamento”. 

Imagem 24 – OneNote – Compartilhamento

Ao clicar na segunda opção, “Bloco de anotações de classe”, aparecerá uma caixa de diálogo na qual você 
nomeará seu arquivo.

Imagem 25 – OneNote – Bloco de anotações de classe
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Imagem 26 – OneNote – Nome da Classe

Assim como na primeira opção de bloco de anotações, ao navegar na opção “Bloco de anotações de 
classe”, você observará pequenos tutorais explicando a sua construção. Navegue e fique atento(a)!

Imagem 27 – OneNote – Tutorial de navegação

Na imagem a seguir, veja um pequeno exemplo de como poderá ficar seu Bloco de anotações. 
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Imagem 28 – OneNote – Modelo de Bloco de anotações

Depois de passar pelo tutorial da própria ferramenta, você entrará no ambiente do bloco de anotações.

Por se tratar de uma ferramenta com diversos recursos, existem mais tutoriais em cada parte do bloco, 
assim como mostra a imagem a seguir:

Imagem 29 – OneNote – Tutorial 

Pronto! Agora você já pode fazer as suas anotações e desfrutar dos demais recursos oferecidos, como o 
“Compartilhamento”. 
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2.5. Sway

O Sway é um espaço criado para montagens de apresentações visualmente atraentes e interativas, como 
blogs, webaulas, entre outras possibilidades. Para acessar a ferramenta, clique em “Sway”, conforme 
aponta a seta na imagem a seguir:

Imagem 30 – Sway - Acessar

Ao clicar em “Sway”, você será direcionado(a) ao espaço da ferramenta no qual poderá escolher entre 
criar um novo Sway, iniciar com base em um novo documento ou utilizar as bases já existentes.

Imagem 31 – Sway – Possíveis criações

Ao clicar em “Novo Sway em branco”, você será direcionado(a) a uma nova página para edição. Nessa nova 
página você encontrará as opções “Enredo” e “Design”. 

Imagem 32 – Sway – Enredo e Design

A opção “Enredo”, possibilita a criação inserção de detalhes como pano de fundo, título, entre outras 
possibilidades de edição. 

Imagem 33 – Sway – Edição - Enredo
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Ao clicar em “Tela de Fundo”, abrirá uma aba com opções de imagens e busca por novas imagens.

Imagem 34 – Sway – Edição – Imagens 

Ao escolher uma das opções, clique na imagem e em seguida, em “Adicionar”. 

Imagem 35 – Sway – Adicionar imagens 

Logo aparecerá a imagem e você poderá continuar sua edição. Ao Clicar em “+”, você continua criando 
blocos de informações.

Imagem 36 – Sway – Edição
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Imagem 37 – Sway – Criar novo bloco

Ao Clicar em “Design”, você poderá escolher o estilo da sua apresentação: vertical, horizontal ou em 
forma de slides. Pode ainda colocar texturas, cores e modificar tipografias. Clique em uma das opções 
para iniciar. 

Imagem 38 – Sway – Design

Imagem 39 – Sway – Estilos
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Você pode ainda fazer upload de arquivos já criados. Para isso, basta clicar em “iniciar com base em um 
novo documento” e iniciar sua produção. 

Imagem 40 – Sway – Iniciar com base em um novo documento

Outra opção de uso do Sway é por meio de bases já criadas, como blogs, projetos, boletins etc. Ao clicar 
em uma das opções, você será direcionado(a) a outra tela na qual poderá começar a editar seus textos e 
imagens. 

Imagem 41 – Sway – Opções de base

Imagem 42 – Sway – Edição de bases existentes
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Ao clicar em “Iniciar a edição deste Sway”, você será direcionado(a) ao espaço de edição, conforme 
mencionado anteriormente. Você poderá inserir seus textos, novas imagens, entre outros. 

Imagem 43 – Sway – Edição de bases existentes

2.6. Teams

A ferramenta “Teams” possibilita a criação de um espaço para agrupamento de pessoas, os chamados 
Times, para discussão de diversos assuntos por meio de bate-papos, videoconferências, armazenamento 
de arquivos, dentre outras opções. Para acessar a ferramenta, clique em “Teams”, conforme aponta a seta 
na imagem a seguir:

Imagem 44 – Teams

Ao clicar em “Teams”, você será direcionado(a) à tela do aplicativo, na qual encontrará as opções de Chat, 
Equipe, Tarefas, chamadas e arquivos. 

Imagem 45 – Teams – Opções de ferramentas

Ao clicar em “chat”, você deverá inserir os e-mails que farão parte desse chat. 

Imagem 46 – Teams – Chat
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Depois de inserido os e-mails, já pode iniciar a conversa. 

Imagem 47 – Teams – Chats

Ao clicar em “Formar Equipe”, você observará duas opções: “Cria uma equipe” ou “Ingressar em uma 
equipe com um código”. 

Imagem 48 – Teams – Equipe

Depois de clicar em “criar uma equipe”, você será direcionado(a) à tela para escolher o tipo de equipe, 
conforme imagem a seguir:
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Imagem 49 – Teams – tipo de equipe

Neste tutorial, focaremos a equipe de “classe”. Ao clicar nesse tipo de equipe, você receberá as informações 
básicas sobre ela. Leia-as com atenção!

Imagens 50 – Teams – Criar equipe - Informação

Insira o nome da equipe e em seguida clique em “Próximo”.
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Imagem 51 – Teams – Nomear equipe

Em seguida, insira os e-mails que farão parte da equipe e clique em “Adicionar”.

Imagem 52 – Teams – Inserir e-mail

Ao clicar em “Adicionar”, você já pode editar seu espaço, colocando postagens, orientações para a turma 
e muito mais. 

Imagem 53 – Teams – Inserir e-mail



NTE
Núcleo de Tecnologias  
Educacionais

22

Você não precisa se preocupar em salvar os arquivos. Ao construí-los ou modificá-los, eles são salvos 
automaticamente e você ainda poderá acompanhar os históricos de mudanças e voltar às edições 
anteriores. Você, enquanto professor(a), poderá sugerir trabalhos em grupos e acompanhar as produções, 
além de utilizar-se de diversas possibilidades de uso que o OneDrive(NÃO SERIA Office 365?) permite.  

Esperamos que esse guia seja proveitoso e, caso surjam dúvidas sobre o ambiente, você, 
professor(a), poderá entrar em contato com a equipe do NTE. Disponibilizamos um Laboratório 
Pedagógico aos docentes para auxiliá-los na navegação e criação de aulas no ambiente 
“Aulas”.

O NTE localiza-se no Bloco N, ao lado da rampa central.

Telefones para Contato: 0800-2800550 / (85) 3477-3479

Seja bem-vindo(a) ao mundo de descobertas da educação.

Bom trabalho!

Importante!


