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1 INTRODUÇÃO

Google Agenda é um serviço de agenda e calendário on-line, disponível em uma

interface  Web,  em  que  é  possível  adicionar  e  controlar  eventos,  compromissos,

compartilhar  a  programação com outras  pessoas,  integrar  diversas agendas públicas,

entre outras funcionalidades. 
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2 COMPARTILHAR SUA AGENDA COM ALGUÉM

Você pode compartilhar sua agenda com familiares, amigos e colegas de trabalho.

• Compartilhe sua agenda principal  com outras pessoas para que elas possam

encontrar a programação;

• Crie uma agenda que possa ser editada por várias pessoas, como uma agenda

da família;

• Adicione  alguém,  como  um  assistente  administrativo,  que  atuará  como

administrador para agendar e editar eventos por você.

Importante: Tenha  cuidado  ao  compartilhar  sua  agenda.  Qualquer  pessoa  com

autorização total poderá responder a convites, criar e editar eventos e compartilhar sua

agenda.

2.1 COMPARTILHAR UMA AGENDA ATUAL

Você pode compartilhar  a agenda principal  da conta ou qualquer  outra agenda

criada.

1. No computador, abra o  Google Agenda. Não é possível compartilhar agendas

pelo app Google Agenda;

2. À esquerda, localize a seção "Minhas agendas". Talvez seja necessário clicar

para expandir; 

3. Passe o cursor sobre a agenda que você quer compartilhar. Clique em Mais 

 Configurações e compartilhamento.

 Para compartilhar amplamente: em “Autorizações de acesso”, marque

as caixas com as formas de compartilhamento que você quer e escolha as

opções no menu suspenso. Saiba mais sobre essas opções.

 Para  compartilhar  com  algumas  pessoas: em  “Compartilhar  com

pessoas específicas”, clique em Adicionar pessoas.

4. Adicione a pessoa ou o endereço de e-mail do grupo do Google. Use o menu

suspenso para ajustar as configurações de autorização.
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5. Clique em Enviar.

6. O destinatário precisará clicar no link enviado por e-mail para adicionar a agenda

à lista.

Se  você  compartilhar  sua  agenda  com  um  grupo,  ela  não  será  adicionada

automaticamente  à  lista  “Outras  agendas”.  As  configurações  de  compartilhamento  de

agenda se ajustam automaticamente às mudanças no grupo de associação ao longo do

tempo. Saiba mais sobre o Grupos do Google.

2.2 DELEGAR SUA AGENDA

Você pode dar  autorização total  a outras pessoas para elas administrarem sua

agenda. Não é recomendado dar autorização total a muitas pessoas ou grupos.

1. No computador, abra o Google Agenda  ;  

2. À esquerda, localize a seção "Minhas agendas". Talvez seja necessário clicar

para expandir;

3. Aponte para a agenda que você quer compartilhar;

4. Clique em Mais   Configurações e compartilhamento;

5. Em “Compartilhar com pessoas específicas”, clique em Adicionar pessoas;

6. Digite o endereço de e-mail do novo administrador;

7. Em “Permissões”, clique em Fazer alterações e gerenciar compartilhamento;

8.Clique em Enviar.

2.3 COMPARTILHAR AGENDA COM PESSOAS QUE NÃO TEM GOOGLE AGENDA

A única maneira de permitir que as pessoas que não têm esse produto do Google

vejam sua agenda é torná-la pública. 

Ao tornar uma agenda pública, isso ocorre:

• Outras pessoas podem encontrar sua agenda pública em um site. Se o site for

pesquisável, elas poderão encontrar a agenda nos resultados da pesquisa;

• Elas podem sincronizar sua agenda com outros aplicativos;
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• Qualquer pessoa pode se inscrever na sua agenda pública e acessá-la no Google

Agenda.

Para tornar a agenda pública basta:

.

1. No canto superior direito, clique em Configurações   Configurações;

2. Clique no nome da agenda que você quer compartilhar;

3. Abra as Autorizações de acesso;

4. Marque a caixa ao lado de Disponibilizar ao público;

5. Se você não quiser que outras pessoas vejam os detalhes dos seus eventos,

selecione Ver apenas os níveis disponível/ocupado (ocultar detalhes).

2.4 COMPARTILHAR UMA AGENDA COM TODOS DA ORGANIZAÇÃO

Se você usa o Google Agenda no trabalho, na escola ou em outra organização,

verá a opção de disponibilizar sua agenda para qualquer pessoa interna em “Autorizações

de acesso”, como ilustrado na imagem abaixo:

Como essa configuração funciona?

• As pessoas da organização podem encontrar sua agenda;

• As  pessoas  que  não  fazem parte  da  organização  não  podem encontrar  sua

agenda;

 Se você convidar uma pessoa externa para uma reunião, ela poderá encontrar as

informações relacionadas.
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3 CANCELAR O COMPARTILHAMENTO DA AGENDA

Caso  sua  agenda  seja  pública,  basta  desmarcar  a  opção  no  passo  2.3  deste

documento. 

Também é possível remover pessoas específicas:

1. À esquerda, localize a seção “Minhas agendas”. Talvez seja necessário clicar

para expandir; 

2. Escolha uma agenda para cancelar o compartilhamento e clique em Mais  

Configurações e compartilhamento;

3. Em  “Autorizações  de  acesso”,  em  “Compartilhar  com  pessoas

específicas”, ao lado da pessoa que você quer excluir, clique em Remover .
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4 CONTROLAR O QUE AS OUTRAS PESSOAS PODE ENCONTRAR

Quando  você  compartilha  sua  agenda  com  alguém,  pode  decidir  como  essa

pessoa encontra os eventos e se ela também pode fazer mudanças, como adicionar ou

editar eventos.

Em cada integrante adicionado no compartilhamento, há um menu como mostrado

na figura a baixo:

Veja o que as pessoas podem fazer com cada opção de compartilhamento:

4.1 FAZER MUDANÇAS E GERENCIAR COMPARTILHAMENTO

• Mudar configurações de compartilhamento;

• Adicionar e editar eventos;

• Encontrar os detalhes de todos os eventos, inclusive os particulares;

• Encontrar a configuração de fuso horário da agenda;

• Excluir a agenda permanentemente; 

• Restaurar ou excluir permanentemente eventos da lixeira da agenda;

• Inscrever-se  para  receber  alertas  por  e-mail  quando  eventos  forem  criados,

alterados, cancelados, confirmados ou estiverem próximos.

4.2 MUDAR EVENTOS

• Adicionar e editar eventos;

• Encontrar os detalhes de todos os eventos, inclusive os particulares;
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• Encontrar a configuração de fuso horário da agenda;

• Restaurar ou excluir permanentemente eventos da lixeira da agenda;

• Inscrever-se  para  receber  alertas  por  e-mail  quando  eventos  forem  criados,

alterados, cancelados, confirmados ou estiverem próximos.

4.3 ENCONTRAR OS DETALHES DE TODOS OS EVENTOS

• Encontrar  os  detalhes  de  todos  os  eventos,  exceto  aqueles  marcados  como

particulares;

• Encontrar a configuração de fuso horário da agenda;

• Inscrever-se  para  receber  alertas  por  e-mail  quando  eventos  forem  criados,

alterados, cancelados, confirmados ou estiverem próximos.
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5 IMPORTAR/EXPORTAR EVENTOS PARA O GOOGLE AGENDA

Você pode transferir seus eventos de outro aplicativo (app) de agenda ou outra

Conta do Google para o Google Agenda.

Ao importar um evento, os dados dos convidados e da videoconferência desse

evento não são importados.

Para importar, basta: 

1. No canto superior direito, clique em Configurações   Configurações;

2. À esquerda, clique em Importar e exportar;

3. Clique em  Selecionar arquivo no seu computador e marque o arquivo que

você exportou. Ele precisa ter a extensão ".ics" ou ".csv";

4. Escolha a agenda para adicionar os eventos importados. Por padrão, os eventos

são importados para a agenda principal;

5. Clique em Importar.

Para exportar, basta clicar:

1. No canto superior direito, clique em Configurações   Configurações;

2. À esquerda, clique em Importar e exportar;

3. Clique em Exportar.
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