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A Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI vem
comunicar à comunidade acadêmica e administrativa
da universidade que está disponível para uso o
pacote de ferramentas da solução “Microsoft Office
365 Education”.
Visando os benefícios dos recursos tecnológicos, a DTI buscou junto à Microsoft a
adesão da suíte de aplicativos para apoio ao ensino, chamada de "Microsoft Office 365
Education", de forma gratuita. Então, registramos o domínio "unir.br" e neste domínio
cadastramos todos nossos alunos, professores e funcionários. Isto permite que qualquer
pessoa, independente de sua unidade, possa ter acesso e usar as ferramentas disponíveis
no pacote.
Nossa motivação seguiu o princípio de estabelecer mais um recurso de apoio ao
ensino. A nossa diversidade de áreas de ensino e os diferentes níveis de conhecimento de
tecnologia sugerem que devemos colocar à disposição da comunidade o maior número
possível de recursos tecnológicos de apoio às atividades. Cabe ao professor, ou a grupo de
professores, escolher o recurso que lhe for mais adequado. Não impomos o uso de nenhum
recurso!
Observe que a motivação principal pela adesão da UNIR ao "Microsoft Office 365
Education" é a disponibilização das ferramentas inerentes ao pacote, como OneDrive, Office
Online, Agenda, Vídeos, etc., assim como o uso de todos recursos disponíveis no domínio
"unir.br".
A Microsoft oferece e expõe no link Privacidade a sua política de privacidade. Ao
fazer uso das ferramentas disponíveis no "Microsoft Office 365 Education", assumimos que
o usuário tem ciência de suas responsabilidades como usuário da universidade e que está
de acordo com a política de privacidade da Microsoft.
De qualquer forma, o uso ou não deste recurso é mais uma opção do usuário.
Repetindo, não impomos o seu uso a ninguém.
Conheçam os casos de sucesso do Colégio SESI Internacional de Curitiba, da Secretaria
de Educação do Estado de Goiás e da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Estado de
Goiás, saiba como potencializaram o ambiente educacional em salas de aula.
Abaixo disponibilizamos outros links de referência para conhecimento das soluções
que compõem a oferta gratuita da Plataforma de Produtividade e Colaboração, assim como,
os usuários da universidade podem ter acesso.
●

https://products.office.com/pt-br/academic/compare-office-365-education-plans - Descrição das
Soluções que compõe a oferta gratuita da nossa Plataforma de Produtividade e Colaboração

●

https://www.youtube.com/watch?v=PwVuRBVqMs0 temos o Case de Sucesso GOIAS 360
(Solução de Gestão Acadêmica da Secretaria de Educação do Estado de Goiás).

Segue o folder(em anexo) que descreve parte dos programas, soluções e iniciativas
para o segmento Educacional, como por exemplo Aluno Monitor, Programa Microsoft
Innovative Educator, Microsoft Virtual Academy, etc.
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Comece já a usar o Office Online
Não precisa instalar. Escolha seu aplicativo favorito. É gratuito.

Dicas e Truques de Office 365 na Academia Virtual Microsoft
Cursos da Academia Virtual Microsoft, com dicas e truques de uso de cada um dos
aplicativos do Office 365

Tudo sobre o Microsoft Office 365 Education
Site oficial do Office 365 Education.

INFORMAÇÕES DE ACESSO
Endereço para acessar os serviços: https://login.microsoftonline.com/
USUÁRIO
* Aluno de graduação/Pós-graduação/Téc.Administrativos/Docentes:

Usuário: CPF@unir.br
* Senha:
Trocar senha | Esqueci a senha | Senha expirou

ORIENTAÇÕES
* Conheça mais sobre Microsoft Office 365
* Conheça mais sobre Microsoft Office Educacional

