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Passos para TODOS, inclusive o REPRESENTANTE DE SALA, criarem um e-mail grátis no Gmail: 
 
Muita gente não sabe como ter um e-mail do GMAIL (seunome@gmail.com) que é o serviço de e-mail oferecido 
gratuitamente pelo Google. Possui espaço de 2 Gigabytes, equivalente a 2.000 Megabytes. 
Quando todos têm e-mail, todos podem participar de um Grupo para compartilharem materiais enviados 
pelos professores, mensagens e discussões de temas relevantes que ajudam muito no decorrer do curso. 
 
DICA: Tente utilizar um nome para e-mail de fácil compreensão, evite muitos números, letras maiúsculas e o símbolo 

underline "_", exemplo: Ana_Julia_1992@gmail.com não é prático. Melhor seria "ana.julia.adm@gmail.com", 
"anajuliacontabeis@gmail.com" tudo em minúsculo. 

 
1. Acesse http://www.gmail.com 
2. Clique em "Criar uma conta >>" 
3. Preencha seu Nome, Sobrenome, Nome de login desejado e clique em "Verificar disponibilidade". Caso não esteja 
disponível, tente outro nome até conseguir. Evite utilizar as dicas que o google oferece. 
4. Digite uma senha com no mínimo 8 caracteres e repita a senha no campo "Digite a senha novamente" 
DICA: anote sua senha e guarde com seus documentos para, caso esqueça possa encontrá-la. 

5. Continue preenchendo formulário de acordo com as instruções e clique em "Aceito. Criar minha conta." 
 
Pronto! Agora você já tem um e-mail e deve passar por escrito ao Representante da Turma. 
Para abrir seu e-mail o caminho é o mesmo: http://www.gmail.com. Digite seu e-mail e senha. 
 
Passos somente para o REPRESENTANTE DE SALA criar um Grupo p/ todos receberem o mesmo e-mail: 
 
Um Grupo no Google Groups funciona para uma turma de colegas que participam deste grupo 
receberem o mesmo e-mail. Exemplo: o professor passa o material uma vez para o e-mail do grupo e 
todos recebem. Para isso o professor também precisa participar do Grupo. 
 
I - Configurar o Grupo 
1. Acesse http://groups.google.com.br; 
2. Clique em "Criar um Grupo"; 
3. Faça o login com seu e-mail (o que você criou no Gmail); 
4. Digite o nome do Grupo, exemplo: "Administração FABEC 2010" ou "Contábeis FABEC 2010"; 
5. Digite o endereço de e-mail do Grupo, exemplo: admfabec2010@googlegroups.com ou 

contabeisfabec2010@googlegroups.com; 
DICA: não utilize ponto (.) ou underline (_) no nome de e-mail do Grupo; 

6. Escreva da descrição do grupo, exemplo: "Grupo da Turma de Administração da Faculdade FABEC" 
7. Desmarque a opção "Este grupo pode ter conteúdo adulto..." 
ATENÇÃO: o grupo deve ser usado somente para fins educacionais! 

8. Em "Escolha o nível de acesso" marque "Restrito - É necessário convite para participar do grupo. 
Pronto! O grupo já está criado. Agora o você deve enviar convites para os e-mails dos colegas. 

 
II - Enviar convites 
1. Digite os e-mails dos colegas separando-os por vírgula; 
2. Escreva uma mensagem de convite, exemplo: "Convite p/ participar do Grupo de Admnistração da FABEC"; 
3. Clique em Convidar. 
 
REPRESENTANTE, você é o Gerente/Moderador do Grupo e deve enviar os convites para os colegas e 
professores participarem, bem como excluir o colega que não utilizar o Grupo para fins educacionais. 
Quem recebe o convite precisa abrir o e-mail e clicar em participar para fazer parte do grupo. 
Anote o e-mail do Grupo que você criou (exemplo: nomedogrupo@googlegroups.com). 
Para o professor enviar materiais para todos basta enviar uma só mensagem para o grupo (exemplo: 
nomedogrupo@googlegroups.com) e todos receberão, inclusive com anexos! 
Para gerenciar o Grupo e enviar convites: 
1. Acesse http://groups.google.com.br, clique em "Sign in", digite seu e-mail e senha do gmail. 
2. Clique no nome do Grupo 
3. Clique em "Convidar" e digite os e-mails separados por vírgula. 
 
Att. 
José Júnior 
informatica@fabecbrasil.edu.br 


