
MANUAL
Acesso ao 

Google Classroom 
para Estudantes



Caro aluno!
Para ajudá-lo a ter a melhor experiência possível de aprendizagem preparamos este 
manual para que você participe das Salas de Aula virtual das suas disciplinas na 
plataforma Google Classroom (classroom.google.com).

Há duas formas de participar de uma turma (sala de 
aula da disciplina):

Para acesso, aconselhamos o uso do navegador Google Chrome. Entretanto, você 
pode usar qualquer um dos principais (Firefox, Explorer, Safari), desde que esteja 
atualizado.

1

Também é recomendável ter e-mail Gmail ou no domínio @faculdadecesusc.edu.br. 
Caso você não tenha e não tenha interesse em criar, o acesso pode ser feito por 
outro domínio de e-mail (Hotmail, Yahoo, entre outros), mas neste caso só será 
possível acessar a sala com convite do professor (explicaremos a seguir).

a) O professor vai fornecer o código da turma, pelo Unimestre e/ou enviá-lo por 
e-mail. Use esse código para participar da turma no Classroom;

b) Acesse classroom.google.com;

c) Se o navegador não estiver logado na sua conta Google, solicitará o login Gmail 
(pode ser o @faculdadecesusc);

d) Ao acessar o Google Classroom, na parte superior, clique em Adicionar (+) > 
Participar da turma.
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Para obter e-mail no domínio @faculdadecesusc, solicite para: 
suportegoogleclass@cesusc.edu.br

Participar de uma turma com um código:
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a)Se você já tiver e-mail Gmail e/ou @faculdadecesusc, além de receber o convite no 
seu e-mail, ao acessar classroom.google.com, você verá a opção “Participar” no card 
da turma, na página inicial do Google Classroom. É preciso apenas clicar para ter 
acesso. 

e) Digite o código da turma, informado pelo professor, e clique em Participar.
O código da turma é composto por seis ou sete letras ou números. Por exemplo, 
hjhmgrk ou g5gdp1.

Aceitar um convite do seu professor (quando o professor adicionou o seu e-mail na 
sala da disciplina): 



b)No caso de e-mail de outro domínio (Hotmail, Yahoo, entre outros), você receberá 
o convite apenas por e-mail e deverá clicar em “Participar”, o que dará acesso à sala 
de aula:

4.1 No Mural, aparecem os avisos e as tarefas solicitadas pelo professor. Aqui você 
também consegue acompanhar as aulas que já ocorreram.
4.2 Em Atividades, caso o professor as tenha solicitado, você visualiza as datas de 
entrega das tarefas em ordem cronológica.

Ao entrar na Sala de Aula de uma disciplina, você perceberá que ela se divide em três 
partes principais: Mural, Atividades e Pessoas (Professores e colegas de turma).
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4.3 Ao clicar na atividade, você tem acesso aos seus detalhes. Além disso, é possível 
anexar arquivos e links:

Ao clicar em            (no canto superior esquerdo) você tem acesso às 
turmas/disciplinas que possuem Sala de Aula, consegue acompanhar as atividades 
Pendentes e também acessar a Agenda da Turma.
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Na Agenda, você acompanha as entregas das atividades e também a 
programação/horários das aulas realizadas ao vivo pelo Google Meet.
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Você também pode instalar o aplicativo do Google Classroom em seu dispositivo 
móvel para acessar a qualquer momento e em qualquer lugar.
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Dúvidas ou dificuldade de acesso ao Google Classroom, entre em contato conosco: 
suportegoogleclass@cesusc.edu.br.
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Para ter uma melhor experiência e aproveitar tudo que o Google Classroom oferece 
opte por ter o e-mail no domínio @faculdadecesusc.

Por fim, saiba que os professores da Faculdade Cesusc estão sendo capacitados para 
o uso desta plataforma e, assim como você, estão em fase de adaptação. Por isso, 
nem todas as disciplinas estarão acessíveis inicialmente; aos poucos os professores 
irão encaminhar os convites e acessos. 
Lembre-se, também, que estamos em um processo de aprendizagem, então ideias 
e sugestões são sempre bem-vindas.

Bons estudos! ;)
Equipe Faculdade Cesusc
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