
Integração do Moodle com o Google Workspace (Meet, Drive)

Entre as várias ferramentas que compõem a Google Workspace, podemos citar:
e-mail, drive de armazenamento, espaço para reunião, agenda, edição e
compartilhamento de documentos, dentre outras, com armazenamento ilimitado de
dados na nuvem e no e-mail. Todos os estudantes matriculados, docentes e
técnicos administrativos podem acessar as ferramentas do Google Workspace.

Para Conhecer e Saber Usar as Ferramentas do Google Workspace, Consulte:
https://ufbaemmovimento.ufba.br/docentes/como-sera-ufba/google-suite-education

Como acessar o Google Workspace

O portal do Google Workspace requer a utilização da credencial de acesso da
UFBA, formada pelo usuário e senha do domínio UFBA. Caso a credencial de
acesso seja desconhecida, consulte o tópico Como saber sua Credencial de
Acesso.

Acesse o portal do Google Workspace UFBA (https://gsuite.ufba.br), utilizando
a mesma forma de autenticação da UFBA via a Comunidade Acadêmica Federada
(CAFe)1 (UFBA | Autenticação na Federação CAFe), com seu login e senha para
acessar as ferramentas do Google Workspace.

Ao acessar o link https://gsuite.google.com/dashboard uma tela semelhante a
imagem abaixo será exibida. Clique em Adicionar conta e em seguida, na janela que
surgirá sua credencial de acesso da UFBA.

1 Maiores informações sobre a  CAFe estão disponíveis em https://cafe.ufba.br.
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Atenção:

Caso você já tenha configurado o seu e-mail @ufba.br, como e-mail alternativo2 da
sua conta pessoal do google, a tela a seguir será exibida. Selecione a opção “Conta
do G Suite”.

Caso você não tenha configurado um e-mail alternativo ou já tenha clicado em
“Conta do Google Workspace” a tela abaixo será exibida. Informe sua credencial
UFBA

2 E-mails alternativos - outros endereços de e-mail que se pode utilizar para fazer
login em contas pessoais do google



Serão disponibilizados os Termos de Serviço do Google Workspace. Após leitura e
aceite dos Termos de Serviço o ambiente estará disponível para uso. Para utilizar
basta clicar no ícone da ferramenta desejada.

Adicionando o Meet ao Moodle

1. Acesse o ava e em CONFIGURAÇÕES clique em EDITAR CURSO:



2. Acesse a opção ADICIONAR UMA ATIVIDADE OU RECURSO:

3. Escolha a opção GOOGLE MEET PARA MOODLE:



4. Preencha os campos obrigatórios na tela a seguir e depois clique em GERAR
URL DA SALA:

5. Depois de clicar na opção de gerar url da sala o sistema solicitará escolher
qual a conta utilizar. Atenção escolha o e-mail UFBA:



6. Depois de escolher o e-mail UFBA a tela abaixo aparecerá, clique em
SALVAR E VOLTAR AO CURSO:

7. Após os procedimentos acima, teremos o atalho do Google Meet na página
principal do curso:



Adicionando arquivos do Google Drive ao Moodle

1. Ative a edição do curso

2. Adicionando uma nova Atividade ou Recurso a página

3. Escolha a opção arquivo dentro de recursos e depois enviar



4. Informe os detalhes do arquivo a enviar



5. Clique em Google Drive e depois Login em sua conta

6. Digite os dados de acesso da conta caso a mesma ainda não esteja na tela e
depois a senha, caso solicite.

7. Dando permissão de acesso ao google drive



8. Selecione o arquivo a adicionar

9. Selecionando o arquivo



10.Depois de selecionar o (s) arquivo(s) use a opção salvar e voltar ao curso

11. Pronto, o arquivo já está adicionado do bloco do curso

Condições de Uso do GMail

Docentes e Técnicos Administrativos:

Podem acessar todas as ferramentas do Google Workspace, exceto o Gmail, pois
continuarão utilizando a plataforma ufbam@il3, atualmente fornecida pela UFBA.

3 ufbam@il, plataforma de colaboração zimbra hospedada no datacenter da UFBA



Estudantes:

Podem acessar todas as ferramentas do Google Workspace, incluindo o Gmail, para
os que ainda não possuem conta de e-mail @ufba.br. Os estudantes que já
possuem e-mail ufbam@il, continuarão utilizando a plataforma, atualmente
fornecida pela UFBA.

Atenção:

Para as pessoas que possuem dois vínculos ativos com a Universidade, sendo ao
mesmo tempo docente ou técnico administrativo e também estudante, por limitação
técnica da ferramenta apenas um dos vínculos foi considerado para fins de
disponibilização das ferramentas no Google Workspace, no caso os vínculos de
docente ou técnico administrativo. Com isso, as pessoas nessa condição
continuarão utilizando a plataforma ufbam@il, como ferramenta de e -mail.

Abaixo tabela resumo de acesso a ferramenta de E-mail:

Vínculo ativo com a Universidade Ferramenta de E-mail

Estudante Gmail

Docente ufbam@il

Técnico Administrativo ufbam@il

OBS.: Nesse momento, as contas existentes no ufbam@il não serão migradas para
o Gmail. Entretanto, a posteriori, pretende-se prover a migração das mensagens do
ufbam@il para o Gmail. Tal migração será feita de forma gradativa para membros
da comunidade e não há um prazo definido para conclusão.


