Formação Prática em Microsoft Teams
Live training

duração
6 horas
datas de realização e
horários
22 e 24 de março de 2022
17h00 – 20h00
preço de inscrição
145,00 €
descontos
. early bird 20% (116,00€) até
15 dias antes do inicio do
curso
valores isentos de IVA
a inscrição só fica completa
após o pagamento
este valor inclui:
. documentação
. certificado de formação
local de realização
Zoom e Teams (vídeo
conferência)

inscrições e informações
virginiablopes@ua.pt
www.unave.pt
tlf.: 234 370 833

fundamentação
A pandemia provocada pela doença COVID-19 alterou radicalmente processos de
trabalho e modalidades de comunicação em todo o mundo empresarial e de
educação, levando à necessidade da criação e evolução de ferramentas que dessem
suporte a novas e mais eficientes formas de colaboração à distância. Através da sua
integração com o Microsoft Office 365, o Microsoft Teams tornou-se uma das mais
populares ferramentas de colaboração, integrando num mesmo produto capacidades
de conversa, chamadas, videoconferências, partilha de arquivos e trabalho
colaborativo completo .
objetivos gerais
Esta formação destina-se a ajudar todos os utilizadores do Microsoft Teams a tirar
rapidamente o melhor proveito desta ferramenta, a usá-la para a comunicação de
trabalho de forma eficaz, e a integrá-la nos processos de colaboração existentes. No
fim desta formação, os utilizadores deverão senti-ser confortáveis no uso do Microsoft
Teams nos seus fluxos de trabalho diários .
objetivos específicos
No final da ação os participantes deverão ser capazes de:
- identificar diferentes modalidades de experiência de uso do Microsoft Teams
- identificar as capacidades dos diferentes perfis de utilizadores
- criar e gerir equipas e seus respetivos utilizadores
- organizar conversas em canais
- utilizar o Microsoft Teams em mensagens privadas
- criar, agendar e gerir videochamadas e reuniões com múltiplos utilizadores
- criar, gerir e trabalhar colaborativamente em documentos
- selecionar e utilizar apps facultativas para a ampliação de funcionalidades do
Microsoft Teams
- usar atalhos e personalizar a plataforma
- usar a versão móvel do Microsoft Teams
destinatários
Pessoas em qualquer contexto de trabalho colaborativo, presencialmente ou à
distância.
Pré-requisitos: conhecimentos de informática na ótica do utilizador
conteúdos programáticos
1. Comunicar com o Microsoft Teams
2. Gerir Equipas
3. Conversas em Grupo Através de Equipas e Canais
4. Reuniões e Chamadas
5. Partilha de Ficheiros
6. Aplicações e Recursos Opcionais
7. Pesquisa, Configurações e Personalização
8. Integração com o OneDrive
9. Microsoft Teams para Gestão de Projeto
10. O Microsoft Teams no telemóvel

Métodos pedagógicos a utilizar

As sessões de formação serão essencialmente expositivas e demonstrativas. Os momentos de
exposição teórica serão alternados com exercícios de consolidação.
Espaços e equipamentos necessários
Computador com ligação à internet. Licença Office 365 para a versão completa do Microsoft
Teams. Licença Office 365 para educação para versão de Educação do Microsoft Teams.

Coordenador e formador
A coordenação e formação é da responsabilidade do Mestre Ivo Fonseca,
Assistente Convidado do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. Licenciado em Design de Comunicação, mestre em Comunicação Multimédia e atualmente doutorando em Design, Ivo Fonseca trabalhou e geriu gabinetes de design em Aveiro no desenvolvimento de projetos
ligados à áreas da identidade, impressão e multimédia. Atualmente, conjuga
a docência nos cursos de Design da Universidade de Aveiro com a investigação na área do design da experiência, saúde e info-inclusão.
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