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                Contato: lincdigital.ufsc@gmail.com 
 

Entrar em uma sala 
do Google Meet,  

1º acesso  
(GSuite) 



1º passo: Entrar no IdUFSC com login e senha da UFSC (mesmo de acesso ao Moodle e CAGR) 

e habilitar o acesso ao GSuite no link:  https://idufsc.ufsc.br/parcerias/google  

Clicando 
no ícone 
Habilitar 

https://idufsc.ufsc.br/parcerias/google
https://idufsc.ufsc.br/parcerias/google
https://idufsc.ufsc.br/parcerias/google


Para ter certeza de que foi habilitado, pode atualizar a 

  

página  

 

e as informações da tela precisam estar assim: 



 

 

 

2º passo: Abrir uma nova página da web com o endereço:  

 
https://google.ufsc.br  

https://google.ufsc.br/
https://google.ufsc.br/
https://google.ufsc.br/
https://google.ufsc.br/


Ao entrar no link, abrirá uma página de autenticação para 

inserirmos o login e senha UFSC. Após isso, clicar em Entrar. 

Caso o sistema reconheça que já esteja logado com suas credenciais da UFSC (pois acessou o 

IdUFSC, por exemplo), pode ser que este passo não apareça para login novamente. 



3º passo: Aparecerá o e-mail e 

clicamos em Continuar. 

 

4º passo: 

Precisamos aceitar 

os termos de uso, 

clicando em 

Aceitar. 



Pronto!  

Estaremos dentro do ambiente Google com as suas funcionalidades do GSuite. 

SEU NOME 



SEU NOME Nome 

E-mail UFSC 

Aqui, você conseguirá identificar se está logado com sua identificação da UFSC ou 

com seu Gmail pessoal, por exemplo.  

Lembrando que 

para ter acesso 

aos benefícios 

do Gsuite, como 

Drive com 

espaço ilimitado, 

salas no Meet 

para até 250 

pessoas e com 

gravações até 

30/09, 

precisamos estar 

com login e 

senha UFSC. 



 

Para iniciar ou participar de uma webconferência pelo Google Meet, basta clicar nos ícones: 

1º 

2º 

SEU NOME 



1º 

2º 

Para participar de uma sala 

já criada, basta colar o link 

neste campo. 



Para entrar na sala:  

2º.Configure 

microfone e 

câmera, 

caso tenha 

mais de um. 

4º.Habilite ou 

desabilite 

sua câmera.  
3º.Desabilite 

seu microfone e 

habilite quando 

quiser falar. 

5º.Clicar em 

Participar 

agora. 

1º.Confira se a conta que irá logar 

é a da UFSC. 

Caso não seja, altere para a sua 

conta UFSC antes de entrar. 



Mais informações, você encontra no site do  

LINC Digital: 

https://lincdigital.ufsc.br/  

https://lincdigital.ufsc.br/
https://lincdigital.ufsc.br/

