Migrar do Microsoft Outlook
2010 para o Google Agenda

Centro de aprendizagem | gsuite.google.com/learning-center

Conheça o Google Agenda
Agora que você mudou do Microsoft® Outlook® para o G Suite, aprenda a usar o Google Agenda como sua nova agenda.

1

2

3

4

5

6

Acesso
ao Agenda

Personalização
da visualização
do Agenda

Criação
de eventos

Resposta
a eventos

Colaboração

Dicas de
produtividade

Como migrar do Microsoft Outlook 2010 para o Google Agenda

2

Diferenças básicas
Outlook 2010

Google Agenda

Programar uma reunião ou um compromisso

Criar um evento

Criar eventos recorrentes

Criar eventos repetidos

Transferir a propriedade de um evento excluindo-o
e recriando-o em seguida

Alterar o proprietário do evento

Programar compromissos como reuniões individuais

Criar horários disponíveis reserváveis para
reuniões individuais

Adicionar convidados a um convite por e-mail

Adicionar grupos ou convidados aos detalhes do evento

Programar uma teleconferência

Adicionar videochamadas automaticamente aos detalhes
do evento

Visualizar calendários lado a lado

Sobrepor agendas

Usar marcadores de importância para identificar eventos

Usar codificação por cores para distinguir eventos
e agendas

Publicar uma agenda

Tornar uma agenda pública

Selecionar fusos horários para um evento

Restringir a seleção de fusos horários por país
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1 Acesso
ao Agenda

1.1 Abrir o Agenda nos seus dispositivos
1.2 Adicionar o Agenda aos favoritos
do seu navegador
1.3 Criar um atalho para o Agenda na área
de trabalho
1.4 Alternar entre várias Contas do Google
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Acesso ao Agenda

1.1 Abrir o Agenda nos seus dispositivos
Abrir o Agenda...
●

Em qualquer navegador da Web: acesse mail.google.com.

●

No Gmail e em outras páginas do G Suite: no canto superior direito, clique no Acesso rápido aos apps

●

Nos dispositivos Android: instale e abra o app para Android.

●

Nos dispositivos iOS®: instale e abra o app para iOS.

> Agenda.
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Acesso ao Agenda

1.2 Adicionar o Agenda aos favoritos do seu navegador
1.

Abra o Chrome e acesse calendar.google.com.

2.

Na barra de endereços, clique em Adicionar aos favoritos

3.

Na lista Pasta, mantenha como padrão Barra de favoritos ou selecione outro local.

4.

Clique em Concluído.

.

Se você não estiver usando o Chrome, siga as instruções do seu navegador para adicionar
https://calendar.google.com aos favoritos.

Google Agenda
https://calendar.google.com

6

Acesso ao Agenda

1.3 Criar um atalho para o Agenda na área de trabalho (Windows)
1.

Na sua área de trabalho, clique com o botão direito e clique em Novo > Atalho.

2.

Digite https://calendar.google.com como o local.

3.

(Opcional) Dê um nome ao atalho.
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Acesso ao Agenda

1.4 Alternar entre várias Contas do Google
Você pode criar perfis no Chrome para alternar entre as Contas do Google.
Observação: você ainda não tem o Chrome? Veja as instruções sobre como instalar o Chrome.

1.

Abra o Chrome e clique em Perfil ou na sua imagem de perfil
na parte superior direita.

2.

Clique em Gerenciar pessoas.

Cássia (pessoal)

3.

Clique em Adicionar pessoa.

Conta de demonstração de vendas

4.

Digite um nome, escolha uma imagem e clique em Adicionar.

5.

Faça login com a Conta do Google que você está adicionando.
Todos os favoritos e configurações serão sincronizados
automaticamente.

6.

Na parte superior, clique na imagem do seu perfil e escolha um perfil
diferente para alternar entre as contas.

Convidado
Gerenciar pessoas
Fechar todas as suas janelas

Dica: se você não souber qual conta está usando no momento, clique na sua imagem de perfil e veja o perfil
exibido na parte superior.
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2 Personalização da
visualização
do Agenda

2.1 Alterar a visualização da sua agenda
2.2 Codificar agendas e eventos por cores
2.3 Alterar os fusos horários da agenda
2.4 Adicionar outro fuso horário

Como migrar do Microsoft Outlook 2010 para o Google Agenda
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Personalização da visualização do Agenda

2.1 Alterar a visualização da sua agenda
Outlook: selecionar
sua visualização

Google Agenda: alterar a visualização da agenda
1.

Na parte superior do Agenda, escolha uma visualização, como Dia, Semana,
Mês, Ano, Personalizado ou Programar.

2.

Opte por mostrar ou ocultar fins de semana e eventos recusados.

3.

(Opcional) Para personalizar mais configurações de visualização, volte para
a visualização da agenda e clique em Configurações
> Configurações >
Opções de visualização na parte superior.
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Personalização da visualização do Agenda

2.2 Codificar agendas e eventos por cores
Outlook: categorias de cor

Agenda: codificar por cores
Atribua cores específicas a agendas, lembretes e tarefas para diferenciá-los.
Por exemplo, use a mesma cor em todos os eventos relacionados a um projeto.
Alterar a cor de todos os eventos em uma agenda
1.

Em Minhas agendas, à esquerda, aponte para a agenda.

2.

Clique em Mais e selecione uma cor ou clique em Adicionar
uma cor personalizada.

para escolher

Alterar a cor de um único evento
1.

Clique uma vez no seu evento e clique em Editar

2.

Role para baixo e selecione uma cor.

3.

Clique em Salvar.

.
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Personalização da visualização do Agenda

2.3 Alterar os fusos horários da agenda
Outlook: fusos horários

Agenda: fuso horário
Quando você viajar, poderá alterar o fuso horário e ver sua agenda na hora local
onde estiver.
1.

Acesse Configurações

> Configurações.

2.

À esquerda, clique em Fuso horário.

3.

Clique em Fuso horário principal e escolha seu fuso horário.

4.

(Opcional) Para atualizar seu fuso horário automaticamente quando você
viajar, marque a caixa Pedir para atualizar o fuso horário principal com
base no local atual.
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Personalização da visualização do Agenda

2.4 Adicionar outro fuso horário
Outlook: configurar e trocar
os fusos horários

Agenda: fusos horários
Se você trabalha com pessoas em um fuso horário diferente, é possível adicionar
outros fusos ao Agenda. Quando você vê o fuso horário das pessoas, é mais fácil
programar eventos durante o horário de trabalho de todos.
Observação: os convidados veem os eventos que você cria no fuso horário deles.

1.

Na parte superior, clique em Configurações

> Configurações.

2.

À esquerda, clique em Fuso horário e marque a caixa Exibir fuso horário
secundário. O fuso horário principal é o do local onde você vive.

3.

Clique no campo Fuso horário secundário e selecione outro fuso horário.

4.

(Opcional) Para identificar o fuso horário, adicione um marcador, como Europa.
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3 Criação
de eventos

3.1 Criar um novo evento
3.2 Adicionar convidados a um evento
3.3 Encontrar um horário adequado para todos
os convidados
3.4 Receber sugestões de horário de reunião
3.5 Adicionar uma sala a um evento
3.6 Adicionar arquivos a um evento
3.7 Adicionar um link para uma videochamada
a um evento
3.8 Criar eventos repetidos
3.9 Enviar e-mails para convidados em um
evento do Agenda
Como migrar do Microsoft Outlook 2010 para o Google Agenda
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Criação de eventos

3.1 Criar um novo evento
Outlook: programar
uma reunião

Agenda: Cria um evento
1.

Clique em um horário vazio na grade da agenda.
Dica: para criar um evento com a visualização detalhada, clique em
Mais opções.

2.

Adicione um título, uma data e uma hora ao evento.

3.

(Opcional) Se você quiser criar o evento em outra agenda à qual tem acesso
para edição, ao lado do seu nome, clique na seta para baixo
e selecione
uma agenda.

4.

Clique em Salvar ou Mais opções para adicionar mais detalhes. Se você clicar
em Salvar, você receberá uma solicitação de envio do convite. Se não tiver
terminado de criar o evento, você poderá enviar o convite mais tarde.
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Criação de eventos

3.2 Adicionar convidados a um evento
Outlook: convidar pessoas

Outlook: adicionar participantes
opcionais

Agenda: adicionar convidados
1.

Crie um novo evento e clique em Mais opções ou clique duas vezes em um
evento para abri-lo.

2.

Em Convidados, à direita, clique no campo Adicionar convidados.

3.

Digite o e-mail da pessoa ou do grupo.

4.

(Opcional) Para especificar a participação de um convidado como opcional,
aponte para o nome do convidado e clique em Marcar como opcional
.

5.

Em Convidados podem, marque ou desmarque as caixas para especificar
se os convidados podem modificar o evento, convidar outras pessoas ou
ver a lista de convidados.

6.

Clique em Salvar.

Dica: se você não estiver organizando
a reunião, mas tiver permissão para
editar o evento, siga as etapas para
convidar pessoas.
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Criação de eventos

3.3 Encontrar um horário adequado para todos os convidados
Outlook: Agendamento

Agenda: encontrar um horário
1.

Clique uma vez no seu evento e clique em Editar

.

2.

À esquerda, clique em Encontrar um horário. Você verá a hora local dos
convidados em outros fusos horários abaixo do nome deles.

3.

Role os horários para cima ou para baixo ou clique nas setas na parte superior
para ver os dias e horários disponíveis.

4.

Clique em um horário e em Salvar. O horário será atualizado nos detalhes
da reunião.
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Criação de eventos

3.4 Receber sugestões de horário de reunião
Outlook: Auto-pick next
(Selecionar próximo
automaticamente)

Agenda: horários sugeridos
1.

Clique uma vez no seu evento e clique em Editar

.

2.

Abra seu evento. Em Convidados, clique em Horários sugeridos.

3.

Selecione um horário sugerido. A reunião será atualizada automaticamente.

4.

Clique em Salvar.
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Criação de eventos

3.5 Adicionar uma sala a um evento
Outlook: adicionar recursos

Agenda: adicionar salas
1.

Clique uma vez no seu evento e clique em Editar

2.

Abra seu evento e escolha uma opção:

.

○

À direita, clique em Salas. As sugestões aparecem automaticamente
abaixo de Salas.

○

Comece a digitar o nome, o local ou o recurso da sala para ver as
opções disponíveis. Por exemplo, digite Vídeo para ver uma lista das
salas com esse recurso ou digite o nome do edifício ou do andar para
ver as salas disponíveis.

3.

Clique na sala que você quer usar. Ela será adicionada ao evento
automaticamente.

4.

Clique em Salvar.
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Criação de eventos

3.6 Adicionar arquivos a um evento
Outlook: anexar um arquivo

Agenda: adicionar arquivos
1.

Clique uma vez no seu evento e clique em Editar

.

2.

Abra seu evento, role para baixo até a descrição do evento e clique
em Anexar .

3.

Clique em Meu Drive ou Upload e selecione seu arquivo.

4.

Clique em Selecionar ou Upload. Seu arquivo será anexado ao evento.

5.

Clique em Salvar.

Observação: se o administrador do G Suite não permitir o compartilhamento de arquivos do Google Drive
fora da sua organização, você poderá enviar anexos do Gmail para convidados externos.
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Criação de eventos

3.7 Adicionar um link para uma videochamada a um evento
Outlook: nova reunião on-line

Agenda: adicionar o link do Hangouts Meet
1.

Clique uma vez no seu evento e clique em Editar

.

2.

Abra seu evento. À esquerda, em Detalhes do evento, clique em
Adicionar conferência.

3.

Clique em Hangouts Meet.
Nas contas do G Suite Enterprise, um número de telefone de discagem e um
PIN também são adicionados. Os convidados poderão ligar para a reunião
se o administrador do G Suite tiver ativado esta opção.

4.

Clique em Salvar. Os convidados receberão um link para a videochamada.
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Criação de eventos

3.8 Criar eventos repetidos
Outlook: criar eventos
recorrentes

Agenda: criar eventos repetidos
1.

Clique uma vez no seu evento e clique em Editar

.

2.

Abra seu evento. Na parte superior, em Dia inteiro, clique em Não se repete.

3.

Escolha com que frequência o evento será repetido.
Para escolher uma data de término, clique em Personalizar e digite as datas
de início e término.

4.

Clique em Salvar.
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Criação de eventos

3.9 Enviar e-mails para convidados em um evento do Agenda
Outlook: enviar atualização

Agenda: enviar e-mail para os convidados
O organizador e os convidados do evento podem enviar e-mails rapidamente para
todos os convidados no Agenda.
1.

Clique uma vez no evento.

2.

Na parte superior, clique em E-mail

3.

Adicione sua mensagem. Você também pode adicionar outros destinatários
e alterar o assunto.

4.

Clique em Enviar.

.
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4 Resposta
a eventos

4.1 Responder a um evento
4.2 Adicionar uma nota à sua resposta
ou sugerir um novo horário
4.3 Configurar notificações de eventos
4.4 Remover notificações de eventos
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Resposta a eventos

4.1 Responder a um evento
Outlook: aceitar o convite para
uma reunião

Agenda: responder a eventos do Agenda ou Gmail
No Agenda
Quando você recebe um convite para um evento, ele aparece na sua agenda.
1.

Clique uma vez no evento.

2.

Na parte inferior, ao lado de Você vai?, clique em Sim, Não ou Talvez.

No Gmail
1.

Abra o e-mail com os detalhes do evento.

2.

No e-mail, clique em Sim, Talvez ou Não.
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Resposta a eventos

4.2 Adicionar uma nota à sua resposta ou sugerir um novo horário
Outlook: editar uma resposta

Agenda: adicionar uma observação ou sugerir um novo horário
Você pode sugerir um novo horário para a reunião ou adicionar uma nota ao evento
que os convidados possam ver.
1.

Clique uma vez no evento.

2.

No canto inferior direito, clique na seta para baixo

e escolha uma opção.

●

Para adicionar uma nota, clique em Adicionar nota. Digite sua
mensagem, altere a resposta sobre o evento (se quiser) e clique
em Enviar.

●

Para sugerir outro horário, clique em Sugerir um novo horário.
À esquerda, escolha o dia e a hora, adicione uma mensagem opcional
e clique em Enviar proposta.

Todos os convidados podem sugerir
um novo horário, exceto nos eventos
com mais de 200 convidados ou de
dia inteiro.
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Resposta a eventos

4.3 Configurar notificações de eventos
Outlook: criar lembretes
padrão nas Configurações

Agenda: notificações de eventos
Você pode receber notificações de eventos por e-mail ou como um lembrete pop-up.
1.

À esquerda, aponte para sua agenda e clique em Mais
e compart.

> Configurações

2.

Na seção Notificações de eventos, clique em Adicionar notificação.

3.

Clique em Notificação e selecione E-mail para adicionar um lembrete por e-mail.

4.

Selecione quando o lembrete será enviado.

5.

(Opcional) Para adicionar mais notificações, repita as etapas de 2 a 4.

6.

(Opcional) Para remover uma notificação, clique em Remover

7.

(Opcional) Se você quiser criar notificações para eventos de dia inteiro,
role para baixo até a seção Notificações de eventos de dia inteiro.

ao lado dela.

notificações de eventos
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Resposta a eventos

4.4 Remover notificações de eventos
Outlook: remover
lembretes padrão

Agenda: notificações de eventos
Você pode remover notificações por e-mail de eventos novos, alterados e cancelados
e de quando os convidados respondem a um evento.
1.

À esquerda, aponte para sua agenda e clique em Mais
e compart.

> Configurações

2.

Na seção Notificações gerais, ao lado de E-mail, clique na seta para baixo
e selecione Nenhuma.

3.

(Opcional) Para adicionar mais notificações, repita as etapas de 2 a 4.

Notificações gerais
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5 Colaboração

5.1 Alterar o proprietário de um evento
5.2 Adicionar a agenda de um colega
de trabalho
5.3 Criar agendas adicionais
5.4 Compartilhar ou delegar sua agenda
5.5 Compartilhar a agenda com sua organização
5.6 Copiar um evento para outra agenda
5.7 Criar um grupo de e-mails para eventos
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Colaboração

5.1 Alterar o proprietário de um evento
Outlook: recriar uma reunião
com um novo organizador

Agenda: proprietário do evento
Você pode alterar o proprietário de um evento que criou. O novo proprietário não
receberá uma notificação, mas o nome dessa pessoa aparecerá como o proprietário
do evento nas agendas de todos os convidados.
1.

Clique uma vez no evento. Na parte superior, clique em Opções
Alterar proprietário.

>

2.

Digite o endereço de e-mail do novo proprietário.

3.

(Opcional) Se você quiser adicionar uma nota para o novo proprietário,
digite uma mensagem.

4.

Clique em Alterar proprietário.
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Colaboração

5.2 Adicionar a agenda de um colega de trabalho
Outlook: abrir agenda
compartilhada

Agenda: adicionar outras agendas
Adicione a agenda de um colega de trabalho para ver todos os seus eventos
na mesma página.
Observação: o colega de trabalho precisa ter um endereço de e-mail na conta do G Suite da
sua organização.

1.

À esquerda, clique em Adicionar outras agendas.

2.

Digite o endereço de e-mail do seu colega de trabalho. A agenda dessa pessoa
aparecerá em Outras agendas, à esquerda, e os eventos aparecerão na página
da sua agenda.

3.

(Opcional) Para ocultar temporariamente eventos de outra agenda, desmarque
a caixa ao lado da agenda.
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Colaboração

5.3 Criar agendas adicionais
Outlook: criar um novo grupo
de agendas

Agenda: adicionar agendas
Você pode criar novas agendas para equipes e projetos.
1.

À esquerda, ao lado de Adicionar outras agendas, clique em Adicionar

2.

Clique em Nova agenda.

3.

Digite um nome e uma descrição (opcional) para a agenda.

4.

Escolha o fuso horário e clique em Criar agenda.

.

Você verá a nova agenda à esquerda em Minhas agendas.
5.

(Opcional) Para ocultar ou mostrar eventos de uma agenda, marque a caixa
ao lado da agenda.
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Colaboração

5.4 Compartilhar ou delegar sua agenda
Outlook: delegar o acesso

Agenda: compartilhar ou delegar
1.

À esquerda, em Minhas agendas, ao lado da agenda que você quer
compartilhar, clique em Mais > Configurações e compart.

2.

À esquerda, clique em Compart. c/ pessoas espec.

3.

Clique em Adicionar pessoas e digite um endereço de e-mail.

4.

Clique em Permissões e escolha uma opção:
●

Para permitir que outras pessoas vejam sua agenda, selecione
Ver detalhes de todos os eventos ou Ver apenas os níveis
disponível/ocupado (ocultar detalhes).

●

Para delegar sua agenda, selecione Fazer alterações nos eventos
ou Fazer alterações e gerenciar compartilhamento.
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Colaboração

5.5 Compartilhar a agenda com sua organização
Outlook: compartilhar
um calendário

Agenda: autorizações de acesso
Compartilhe sua agenda com a organização inteira e escolha o nível de acesso
das pessoas.
Se você quiser tornar sua agenda visível para a organização:
1.

À esquerda, em Minhas agendas, ao lado da agenda que você quer
compartilhar, clique em Mais > Configurações e compart.

2.

Role para baixo até a seção Autorizações de acesso e marque a caixa
Disponibilizar para sua organização.

3.

À direita, clique em Ver detalhes de todos os eventos e escolha o nível
de acesso das pessoas.
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Colaboração

5.6 Copiar um evento para outra agenda
Outlook: copiar calendário

Agenda: copiar eventos
Você pode copiar um evento de uma agenda para outra.
1.

Clique uma vez no evento que você quer copiar.

2.

Na parte superior, clique em Mais > Copiar para nome da agenda.
O evento aparecerá automaticamente na agenda.

Copiar para Equipe A
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Colaboração

5.7 Criar um grupo de e-mails para eventos
Outlook: criar uma lista
de distribuição

Você pode convidar várias pessoas para um evento ao mesmo tempo usando
o Grupos do Google.
Criar um grupo de e-mails
1.

Em Grupos, na parte superior, clique em Criar grupo.

2.

Digite um nome e o endereço de e-mail do grupo, por exemplo,
equipe@meu-dominio.com.

3.

Se necessário, altere o tipo e as permissões do grupo.

4.

Clique em Criar.

5.

Clique em Meus grupos. Embaixo do nome do seu grupo, clique em Gerenciar.

6.

À esquerda, clique em Adicionar membros diretamente e digite os endereços
de e-mail dos membros separados por uma vírgula.

7.

Na parte superior, clique em Adicionar.

Dica: receba ajuda para criar seu grupo.

Convidar o grupo para um evento
1.

No Agenda, crie um evento.

2.

Adicione o endereço de e-mail do grupo como um convidado. Todos os
membros do grupo receberão um convite individual.
36

6 Dicas de
produtividade

6.1 Criar tarefas no Agenda
6.2 Receber seus compromissos diários
na Caixa de entrada
6.3 Usar filtros para remover as respostas
do Agenda da Caixa de entrada do Gmail
6.4 Definir o horário de trabalho
6.5 Recusar eventos em datas fora do
escritório
6.6 Adicionar horários disponíveis ao Agenda
6.7 Encontrar um evento
6.8 Restaurar um evento excluído
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Dicas de produtividade

6.1 Criar tarefas no Agenda
Outlook: criar tarefas

Agenda: tarefas
Você pode usar o Agenda para organizar suas tarefas.
1.

No Agenda, clique em Tarefas

à direita.

Se você estiver abrindo a opção Tarefas pela primeira vez, clique em Primeiros
passos na parte inferior. Se você não vir Tarefas, clique em Mostrar painel
lateral no canto inferior direito.
2.

(Opcional) Para criar uma nova lista de tarefas, em Tarefas, na parte superior,
clique na seta para baixo > Criar nova lista. Adicione um nome e clique
em Concluir.

3.

Clique em Adicionar

4.

(Opcional) Para adicionar detalhes ou um prazo, clique em Editar

Dica: atribua uma cor
diferente às suas tarefas
para diferenciá-las dos
eventos. À esquerda, em
Minhas agendas, passe
o cursor sobre Tarefas,
clique em e selecione
uma cor.

e digite uma tarefa.
.
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Dicas de produtividade

6.2 Receber seus compromissos diários na Caixa de entrada
Agenda: compromissos diários
Você pode receber um e-mail todo dia de manhã com seus compromissos diários.
1.

No Agenda, acesse Configurações

> Configurações.

2.

À esquerda, clique na sua agenda.

3.

Clique em Notificações gerais.

4.

Ao lado de Compromissos diários, clique na seta para baixo

e selecione E-mail.

Geral
Notificações gerais

Minha agenda

Compromissos diários

E-mail

Notificações gerais

39

Dicas de produtividade

6.3 Usar filtros para remover as respostas do Agenda da Caixa de
entrada do Gmail
Outlook: regras

Agenda e Gmail: criar filtros
1.

Na caixa de pesquisa do Gmail , clique na seta para baixo

.

2.

No campo Para, digite seu endereço de e-mail.

3.

Ao lado de Contém as palavras, digite invite.ics OU invite.vcs.

4.

Marque a caixa Com anexo.

5.

Clique em Criar filtro.

6.

Marque a caixa Aplicar o marcador e escolha um marcador para classificar
automaticamente as respostas a eventos recebidas.

7.

Para remover as mensagens da Caixa de entrada automaticamente e poder
acessá-las mais tarde, marque a caixa Ignorar a caixa de entrada (Arquivar).

8.

Clique em Criar filtro.
Filtros do Gmail

convite

40

Dicas de produtividade

6.4 Definir o horário de trabalho
Outlook: mostrar o horário
de trabalho

Agenda: definir o horário de trabalho
1.

No Agenda, acesse Configurações

> Configurações.

2.

Em Geral, à esquerda, clique em Horário de trabalho.

3.

Marque a caixa Ativar horário de trabalho.

4.

Em cada dia, clique no horário em que você está disponível. Você talvez
veja sugestões, mas pode clicar no horário para alterá-las.

5.

(Opcional) Para definir os mesmos horários todos os dias, clique em
Copiar horário para todos.

Geral
Horário de trabalho

Horário de trabalho
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6.5 Recusar eventos em datas fora do escritório
Outlook: respostas automáticas
(ausência temporária)

Agenda: fora do escritório
Defina uma mensagem de fora do escritório que recusará automaticamente todas
as reuniões durante esse horário:
1.

Na grade do Agenda, clique no primeiro dia em que você estará ausente
e em Fora do escritório.

2.

Selecione as datas.

3.

(Opcional) Para personalizar sua mensagem de recusa, você pode editá-la.

4.

Clique em Salvar.
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6.6 Adicionar horários disponíveis ao Agenda
Outlook: criar compromissos
separados para cada convidado

Agenda: horários disponíveis
Você pode criar um único horário com horários reserváveis na sua agenda.
Por exemplo, talvez você queira permitir que as pessoas reservem um horário
para analisar uma proposta.
1.

Na parte superior do Agenda, selecione Semana ou Dia.

2.

Clique uma vez no primeiro dia em que você quer iniciar seus horários.

3.

Clique em Horários disponíveis.

4.

Adicione um título e escolha um período para os horários.

5.

Ao lado de Horários com duração, digite uma duração para cada horário.

6.

(Opcional) Para adicionar mais detalhes, como uma descrição ou uma sala
ou adicionar blocos de repetição, clique em Mais opções.

7.

(Opcional) Para convidar pessoas a reservar horários, clique em Mais opções.
Em Detalhes do evento, copie o link A página de compromissos desta agenda
e envie-o por e-mail para as pessoas.

Dica: os blocos de horários são
mostrados como um único evento
no Agenda, com um ícone de grade
no canto superior esquerdo.
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6.7 Encontrar um evento
Outlook: Encontrar um evento

Agenda: Encontrar um evento
1.

Na parte superior do Agenda, clique em Pesquisar

.

2.

Digite uma palavra-chave. Os resultados aparecem à medida que você digita
e podem incluir resultados de outros serviços do G Suite, como Gmail e Drive.

3.

(Opcional) Para ver as opções de pesquisa avançada, na barra de pesquisa,
clique na seta para baixo . Digite sua consulta de pesquisa e clique
em Pesquisar.

4.

Clique em um resultado da pesquisa para ver os detalhes do evento.
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6.8 Restaurar um evento excluído
Outlook: recuperar um
item excluído

Agenda: restaurar eventos excluídos
Para encontrar um evento excluído:
1.

Na parte superior da Agenda, clique em Configurações

> Lixeira.

2.

À direita do evento, clique em Restaurar

3.

(Opcional) Para excluir o evento permanentemente, clique em Excluir

.
.

Os eventos excluídos são mantidos na Lixeira por 30 dias antes de serem excluídos
permanentemente.
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Próximas etapas
1.

Ajude a melhorar este guia:
Envie feedback

2.

Veja mais recursos de treinamento no Centro de aprendizagem
do G Suite (gsuite.google.com/learning-center), como:
○

Folhas de referências

○

Perguntas frequentes
sobre produtos

○

Dicas de produtividade

○

Exemplos de clientes

Acesse o Centro de aprendizagem
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