
OFFICE 365 PARA ALUNOS DA FACULDADE 2 DE JULHO 
 

 
Todos os alunos da faculdade 2 de julho agora têm acesso ao office 365 educação, e a um leque 
de aplicativos como word, excel, powerpoint e do armazenamento em nuvem ilimitado (onedrive). 
Para ter acesso ao pacote de aplicativos do Office 365 da Faculdade 2 de Julho, você precisa seguir 
os seguintes passos: 
 
CREDENCIAIS DE ACESSO: 
 
Login: SeuLoginDoPortal@2dejulho.edu.br (ex. alsilva@2dejulho.edu.br). 
 
Perceba que é o seu login de acesso do Portal do Aluno, formado pelas iniciais dos primeiros 
nomes e o último nome, seguido de @2dejulho.edu.br 
 
Senha temporária: Aluno@numerodocpf (ex. Aluno@09999999999) 
 
Basta digitar “Aluno@” seguido do número do seu CPF – apenas os números, sem os pontos e o 
traço. Se o seu CPF começar com zero “0”, é preciso colocar. 
 
O seu endereço de e-mail @2dejulho.edu.br já está cadastrado no Moodle, você pode verificar o 
login clicando em seu perfil de usuário no Moodle, conforme imagem abaixo: 
 

 
 

 Para utilizar o Microsoft Office 365 Educação, clique nos links abaixo: 
 
Link de acesso aos aplicativos para download: https://www.office.com/ 
Link do Acesso direto ao e-mail institucional: https://outlook.office.com/ 

 
ATENÇÃO: 
 

✓ Acesse o e-mail institucional para ativá-lo e ter acesso as informações relacionadas 
ao seu curso na Faculdade 2 de Julho.  
 

✓ Esse será o meio de comunicação utilizado pela faculdade para interagir com os 
seus alunos.  
 

mailto:alsilva@2dejulho.edu.br
https://www.office.com/
https://outlook.office.com/


✓ Através desse e-mail, todos os alunos terão acesso a aula online, cujo link está 
disponível no moodle da disciplina que está matriculado.  
 

✓ O link da aula online é do aplicativo Teams, que também é uma ferramenta do Office 
365. Ao clicar nesse link abrirá uma tela para que coloque o seu login e senha do e-
mail da Faculdade 2 de Julho.  
 

 

O QUE COMPÕE O PACOTE OFFICE 365 EDUCACIONAL 
 

 
Listamos abaixo as principais vantagens: 
 
@2dejulho.edu.br, uma conta de e-mail de 50Gb 
 
Sim! Todos os alunos da Faculdade 2 de Julho ganham acesso a uma conta de e-mail 
SeuLoginDoPortal@2dejulho.edu.br (ex. alsilva@2dejulho.edu.br), com 50Gb para 
armazenamento de mensagens.  
Nuvem ilimitada (OneDrive) para alunos da Faculdade 2 de Julho 
 
Agora ficou mais fácil armazenar e transportar seus arquivos, como textos, apresentações no 
PowerPoint, planilhas, fotos, etc. A Faculdade 2 de Julho está disponibilizando o serviço do 
OneDrive para todos os alunos, sem qualquer custo. Cada aluno conta agora com um espaço de 
ilimitado para armazenar seus arquivos. 
A mobilidade é uma outra vantagem do armazenamento em nuvem.  Todos os arquivos podem 
ser acessados de qualquer lugar, pelo OneDrive, inclusive dos dispositivos mobile. 
 
Aprenda mais: https://support.office.com/pt-br/article/Treinamento-em-v%c3%addeo-do-OneDrive-
1f608184-b7e6-43ca-8753-2ff679203132?wt.mc_id=otc_home&ui=pt-BR&rs=pt-
BR&ad=BR&ocmsassetID=1f608184-b7e6-43ca-8753-2ff679203132 
 
Instale os aplicativos do Office completo em até 05 (cinco) PCs, Macs/IOS e dispositivos 
móveis por usuário. 
 
Com a conta da Microsoft cedida pela Faculdade 2 de Julho você consegue ativar o office em até 
5 dispositivos (Windows, MacOs, iOs e Android). 
 
Os aplicativos Office consiste em poder utilizar Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, 
Yammer, OneNote. 
 
Tutoriais do Office 365 Educação 
 
Aprenda de forma fácil, rápida e intuitiva como dominar os sistemas do Office 365 Educacional. 
 
Botão para acesso aos tutoriais. Link do botão: https://support.microsoft.com/pt-br/training?ui=pt-
br&rs=pt-br&ad=br 
 
Política de Uso de Recursos Tecnológicos da Faculdade 2 de Julho. 
 
A conta de acesso fornecida pela Faculdade 2 de Julho ao Office 365 Educação é pessoal e 
intransferível. Nesse sentido, o Aluno, usuário do sistema, é o único responsável por qualquer ato, 
legal ou ilegal nas esferas cíveis e criminais, decorrente do uso dos recursos tecnológicos 
disponibilizados. 
Isto posto, os Alunos devem, portanto, conhecer as regras envolvidas na utilização destes recursos, 
abaixo descritas, o Aluno: 
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• Não deverá se fazer passar por outra pessoa ou dissimular sua identidade quando utilizar os 
recursos disponibilizados pela instituição; 

• É responsável por sua identidade eletrônica, senha ou outro dispositivo de segurança, negando 
ou ceder a terceiros, ainda que de boa-fé; 

• Deverá manter seus dispositivos pessoais como notebooks, smartphones, etc., com softwares e 
antivírus atualizados; 

• Será responsabilizado pelo mau uso dos recursos oferecidos pela Faculdade 2 de Julho, em 
qualquer circunstância; 

• Deverá responder por atos que violem as regras de uso dos recursos disponibilizados pela 
instituição. 
 
São violações das Regras: 
 

• Infringir qualquer lei ou regulamento local, estadual, nacional, ou internacional aplicável; 

• Acessar, mostrar, armazenar ou transmitir texto, imagens ou sons que possam ser considerados 
ofensivos ou abusivos; 

• Utilizar os sistemas da Faculdade 2 de Julho para constranger, assediar, ameaçar, ou perseguir 
qualquer pessoa; 

• Efetuar ou tentar qualquer tipo de acesso não autorizado aos sistemas oferecidos pela Faculdade 
2 de Julho; 

• Utilizar os sistemas oferecidos pela Faculdade 2 de Julho para invadir, alterar ou destruir recursos 
computacionais de outras instituições; 

• Violar ou tentar violar os sistemas de segurança, quebrando ou tentando adivinhar a identidade 
eletrônica de outro usuário, senhas ou outros dispositivos de segurança; 

• Interceptar ou tentar interceptar a transmissão de dados através de monitoração; 

• Provocar interferência em serviços de outros usuários ou o seu bloqueio, provocando o 
congestionamento da rede de dados, inserindo vírus ou tentando a apropriação indevida dos 
serviços oferecidos pela Faculdade 2 de julho; 

• Utilizar sistemas oferecidos pela Faculdade 2 de Julho para fins comerciais ou políticos, tais 
como mala direta, spams ou propaganda política. 
 
 
 


