
 

VIDEO DO TUTORIAL: http://www2.ugb.edu.br/videostutorias/TutorialInstalacaoOffice365.mp4 

TODOS GUIAS DO EAD http://www2.ugb.edu.br/guia-ead 

Este documento tem como objetivo apresentar o procedimento para instalação do Office 365, uma ferramenta 

disponibilizado no pelo UGB, através da Suite de ferramentas vinculadas ao e-mail da Instituição. 

O uso do office 365 é sugerido para gravações das aulas de ensino a distância, pois esta versão tem disponível 

as ferramentas de gravação de vídeo . 

http://www2.ugb.edu.br/videostutorias/gravar_slides_powerpoint_em_video_540p.mp4 

http://www2.ugb.edu.br/videostutorias/gravar_tela_powerpoint_540p.mp4 

É importante ressaltar que as versões anteriores do office, não tem estes recursos de gravação de video, como 

captura de telas e webcam. 

OBS.: Para instalação do Office 365 é necessária a remoção do Office anterior. Não é possivel ter duas 

instalação do Office no mesmo computador. Também não é possivel apresentar a desinstalação no 

tutorial atual pois existe várias versões de Office, e cada uma delas utiliza procedimento de remoção 

diferenciado. 

 

 Etapa – 1 Acesso ao email da instituição  
 

O Departamento de Tecnologia da Informação disponibilizou e-mail institucional para todos os professores e 

coordenadores, esse email tem como objetivo fornecer acesso aos instaladores do Office 365. 

Os coordenadores usaram os email que já usam atualmente, não sendo necessário o acompanhamento da 

etapa 1. 

Inicialmente acesse o site da Instituição: http://www.ugb.edu.br e clique em Webmail. 

 

 

Tutorial para Instalação do Office 365 - UGB 

http://www2.ugb.edu.br/videostutorias/TutorialInstalacaoOffice365.mp4
http://www2.ugb.edu.br/guia-ead
http://www2.ugb.edu.br/videostutorias/gravar_slides_powerpoint_em_video_540p.mp4
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Entre com sua matricula mais o domínio @academicougb.com.br, no campo Entrar. Ex.: 

1938@academicougb.com.br 
 
 
 

 

 

Entre com a senha padrão “Ugb2022vr”. Lembre-se, a senha tem que ser identica. Letras maiusculas e 

minusculas. 

 

Posteriormente, será necessário trocar a senha padrão para uma senha personalizada. O site office365 irá solicitar 

a validação de usuário após o primeiro acesso. 

mailto:1938@academicougb.com.br


Verificação por CELULAR 

Verificação por EMAIL 

 
 

 

Os Office 365 irá verificar a autencidade do usuário através do telefone ou email précadastrado. Essa etapa 

também é necessaria para criar um meio de contato, caso esqueça a senha. 

 

 

 

Se optar por configurar a recuperação de senha através do telefone celular. Este irá enviar um código SMS 

para seu celular. No qual será necessario digitá-lo no campo abaixo e verificá-lo. 

 



Se optar por configurar a recuperação de senha através do E-mail. Este irá enviar um código para seu e-mail. 

No qual será necessario digitá-lo no campo abaixo e verificá-lo. Este e-mail tem que ser pessoal, como emails 

da gmail.com, outlook.com etc. 

 

 

 

E click em Concluir. 

 

 



 Etapa – 2 Obtendo o Instalador do Office 365  
 

 

Neste momento, você será direcionado para a tela dos aplicativos em nuvem do Office 365. 

 

 

 

Click no aplicativo do Outlook, e você será redirecionado para tela de fuso horário. Selecione horário de Brasília 

e Idioma Portugues(Brasil) e click em Salvar. 

 
 

Após essa etapa será redirecionado para a tela do E-mail, conforme abaixo. Clique nos noves pontinhos no canto 

superior esquerdo. Indicado abaixo. 



 
 

 

Abrirá um menu com o link para o download do Office 365. 

 

 



Será apresentada esta Tela. Feche. 
 

 
Click em Instalar o Office no topo direito e selecione a primeira opção Aplicativos do Office 365 para iniciar 

o download do instalador. 

 

 

Salve o instalador do Office 365 em uma pasta e depois Click duas vezes para executar. Lembrando que se não 

for selecionada a pasta para salvar o Instalador, o windows automaticamente irá salva o instalador na pasta 

Download. 
 

 

 



Etapa 3 – Instalação do Office 365 
 

 

Vá até a pasta no qual foi salvo o instalador, e dê dois click no executável do instalador. E click em Run ou 

Executar. 

Iniciada a Instalação. 
 

Neste momento a instalação irá começas a baixar o Office 365, logíco que é necessário ter acesso a internet 

nesta etapa. Aguarde pois o tempo de instalação depende muito da velocidade de internet. 

 



 
 

 

Ao concluir esta etapa o pacote Office 365, já estará disponível. 
 

Abra o Word, Power Point ou Excel. Neste momento o Office 365 irá pedir o email que usou para logar nas 

etapas anteriores para ativar a licença. 

 



Pronto para Usar 
 

 

Bom uso e boas Aulas 

 
Em caso de dúvidas: suporte@ugb.edu.br 

Ou tel. Do Departmento de Tecnologia da Informação: 

(24) 3345-1711 

mailto:suporte@ugb.edu.br

