
TUTORIAL
ACESSO AO TESTE PARA PROVA

ON LINE VIA GOOGLE CLASSROOM



PASSO 1

Primeiramente, é necessário ter
uma conta institucional [com

@ufes.br ou @edu.ufes.br ou
@apoio.ufes.br]. Se você não tem o
login/senha únicos da Ufes, clique

aqui para recuperar sua conta.

ACESSO AO GOOGLE CLASSROOM

clique aqui https://senha.ufes.br/site/recuperaCredenciais

https://senha.ufes.br/site/recuperaCredenciais
https://classroom.google.com/u/0/h


PASSO 2

Já com o e-mail institucional da
Ufes, acesse o Google Classroom
pelo seu computador ou baixe o

aplicativo em seu celular com
sistema Android ou IOS.

ACESSO AO GOOGLE CLASSROOM

seu computador https://classroom.google.com/u/0/h
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom

IOS https://apps.apple.com/br/app/google-classroom/id924620788 

https://classroom.google.com/u/0/h
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom
https://apps.apple.com/br/app/google-classroom/id924620788
https://classroom.google.com/u/0/h
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom
https://apps.apple.com/br/app/google-classroom/id924620788


Para entrar no Classroom,
basta digitar o seu e-mail

institucional [com @ufes.br
ou @edu.ufes.br ou

@apoio.ufes.br].

PASSO 3



Se você possui outra conta particular do
Gmail, atente para o acesso à sala virtual

somente na conta institucional



PASSO 4
Você será redirecionado para uma

tela de autenticação da
universidade. Insira seu login

[nome.sobrenome SEM a @ufes.br
ou @edu.ufes.br ou

@apoio.ufes.br] e sua senha e
clique em entrar.



PASSO 4



PASSO 5

Pronto! 
Abrirá uma tela com as turmas
vinculadas ao seu login. Abra a

turma "Processo Seletivo Aluno
Regular 2021 - PPGDIR/UFES". 



Caso a turma não apareça

verifique se
está logado
com a conta
institucional

insira o código
da turma
k3j6od6



Aqui estará a
atividade para
teste

Aqui estará a
atividade para
teste

Durante a atividade é necessário conectar-se ao Meet e deixar a
câmera ligada e áudio desativado.



Quando terminar de acessar os aplicativos e serviços
que necessitam da autenticação por usuário e senha
únicos, por favor, efetue a desconexão da sua conta,
fazendo "logoff" ou "logout". Em seguida, feche seu
navegador ou app.
Para mais recomendações de segurança clique aqui.

clique aqui https://sti.ufes.br/sites/npd.ufes.br/files/field/anexo/dicas_sugestoes_seguranca.pdf

https://sti.ufes.br/sites/npd.ufes.br/files/field/anexo/dicas_sugestoes_seguranca.pdf
https://sti.ufes.br/sites/npd.ufes.br/files/field/anexo/dicas_sugestoes_seguranca.pdf


Comunique erros
e dificuldade de

acesso

Fique alerta para
as atualizações

do site

Tire suas dúvidas
por e-mail

direito.ufes.br/alunoregular

gsuite.ufes.br

https://direito.ufes.br/pt-br/conteudo/formulario-para-abertura-de-chamado-prova-line-edital-042020
https://direito.ufes.br/alunoregular
http://alunoregular.ppgdir/#gmail.com
http://www.direito.ufes.br/alunoregular
http://gsuite.ufes.br/

