
Sincronização de Dados – Google Apps for Education
Tutorial para Android 5.0

Para a realização da sincronização de dados no celular com a conta do  Google Apps for
Education é necessário seguir os procedimentos descritos nos passos abaixo. Este procedimento,
permite sincronizar os dados de agenda, contatos e e-mail.

1º PASSO –  Acesse  o menu de aplicativos  de seu telefone,  quando estiver  neste  menu,
acesse as configurações do telefone, conforme mostrado na figura 1.1.

                
Figura 1.1 – Acessando as configurações do telefone.
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2º  PASSO  –  Após  clicar  no  botão  Configurações  da  figura  1.1,  um  menu  será  aberto,
conforme figura 1.3. Depois que o menu estiver aberto, selecione a aba Contas, conforme figura
1.2.

     Figura 1.2 – Acessando configuração de contas
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3º PASSO – Na aba de contas, clique no botão Adicionar Conta, conforme figura 1.3.

                    Figura 1.3 – Adicionando Nova Conta no telefone



Sincronização de Dados – Google Apps for Education
Tutorial para Android 5.0

4º PASSO – Ao clicar em  Adicionar Conta, conforme figura 1.3, um novo menu de opções
será mostrado, neste menu você deve selecionar uma conta do tipo Google, conforme figura 1.4

 Figura 1.4 – Adicionando Nova Conta Google no telefone
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5º PASSO – Depois de clicar no botão Google, conforme figura 1.4, uma tela de autenticação
do Google irá aparecer, nesta tela você só precisa informar o seu usuario@g.unicamp.br e depois
clicar no botão próxima, conforme mostrado na figura 1.6

OBS:  O  usuário a ser preenchido é o mesmo utilizado para a autenticação da conta  SISE,
seguido pelo domínio @g.unicamp.br

                  Figura 1.5 – Fazendo Login no serviço Google Apps for Education

usuario@g.unicamp.br

usuario@g.unicamp.br

mailto:usuario@g.unicamp.br
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6º PASSO – Ao clicar no botão Próxima, conforme figura 1.5,  você será redirecionado para
uma tela do Google que é meramente informativa, nesta tela você deve aceitar os termos de uso
clicando no botão Aceitar, conforme figura 1.6

                Figura 1.6 – Aceitando os termos de uso do Google

usuario@g.unicamp.br
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7º PASSO – Ao clicar no botão Aceitar, conforme figura 1.6, você será redirecionado para a
tela de autenticação do serviço corporativo da Unicamp. Depois de ser redirecionado, nos campos
Usuário  e  Senha,  você deve informar o seu  Usuário  da conta  SISE e sua  Senha da conta  SISE,
conforme figura 1.7. Depois de preencher as informações, basta clicar no botão Acessar para se
autenticar no serviço. 

      Figura 1.7 –Fazendo Login no Serviço Corporativo da Unicamp

Usuário e Senha da 
conta SISE
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PASSO FINAL – Após realizar a autenticação no serviço corporativo da Unicamp, conforme
figura 1.7, você será redirecionado para uma página de verificação de dados, conforme figura 1.8.1
(localizada abaixo), assim que todos os dados forem verificados, você será redirecionado de volta
para a tela de configuração, conforme figura 1.8.2 , deste modo você estará pronto para acessar os
serviços disponibilizados pela Google.

Figura 1.8.1 – Tela de verificação de 
dados.

Figura 1.8.2 – Tela de configuração de 
contas


