
 

Este documento tem como objetivo apresentar o procedimento para acessar o Microsoft Teams, uma 

ferramenta disponibilizada pelo UGB, através da Suíte de ferramentas vinculadas ao e-mail da Instituição. 

Obs.: A ferramenta Microsoft Teams funciona com sua completude no navegador Google Chrome. No 

navegador Firefox não é possível habilitar a câmera ao gravar a aula. 

 

Etapa – 1 Acesso ao e-mail da instituição 
 

O Departamento de Tecnologia da Informação criou e-mail institucional para todos os alunos. Esse e-mail 

tem como objetivo fornecer acesso as ferramentas do Office 365, como Microsoft Teams, Outlook, OneDrive 

etc. 

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

 
 

Tutorial para Acesso ao TEAMS - UGB 

http://www.ugb.edu.br/


Entre com sua matrícula e domínio @academicougb.com.br, no campo Entrar. 

Ex.: 8888@academicougb.com.br 

 

 

Entre com a senha padrão “Ugb2022vr”. 

 

Lembre-se que a senha tem que ser idêntica (Letras maiúsculas e minúsculas e sem aspas). 

 
 

 

Clique em AVANÇAR. 

 
Posteriormente, é necessário trocar a senha padrão para uma senha personalizada. 

 
O site Office365 irá solicitar a validação de usuário após o primeiro acesso. 

mailto:8888@academicougb.com.br


Verificação por CELULAR 

Verificação por EMAIL 

 
 

Clique em AVANÇAR. 

O Office 365 verifica a autenticidade do usuário através do telefone ou email pré-cadastrado. Essa etapa é 

necessária 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 necessário 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 necessário digitá-lo no campo abaixo e verificá-lo. Este e-mail tem que ser pessoal, como: 

gmail.com, outlook.com, etc. 

 

 

E clique em CONCLUIR. 

 

 



Etapa – 2 Acessando o Microsoft TEAMS 
 

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

redirecionado direto para Microsoft Teams. 

 

 

 

Clique no aplicativo do Teams, também é possível ir direto para ferramenta Teams através do link no site da 

instituição, no topo lado esquerdo. 

 

 



Clique em equipes e na sua turma. 
 

Para participar de uma reunião, clique no canal Geral e depois clique na reunião agendada. 
 



E clique em INGRESSAR. 

 

 

No caso dos professores, para criar uma reunião, clique em Calendário se a reunião for em um horário 

determinado, ou clique direto na câmera para iniciar agora a reunião. 

 



Pronto para usar 
 

Bom uso e Boa Aula. 

Em caso de dúvidas: 
 

Departamento de Tecnologia da Informação 

E-mail: suporte@ugb.edu.br 

Tel.: (24) 3345-1711 

mailto:suporte@ugb.edu.br

