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Introdução 

Neste tutorial, iremos abordar a ferramenta Grupos Corporativos do nosso webmail, a qual é 

utilizada nas escolas e já foi abordada no manual de utilização de configuração do webmail corporativo.  

Grupos do Google é um serviço criado para promover a interação de usuários com interesses 

em comum. Entre as muitas coisas que você pode fazer com esta poderosa ferramenta, nosso foco 

será na troca, encaminhamento e leitura das MENSAGENS, que aqui trataremos como POSTAGENS. 

 Esta interação de usuários poderá ser feita através do e-mail pessoal e também da interface on-

line do grupo. É importante que tenhamos bem definido o seguinte conceito:  

Grupo não é conta de e-mail! - Apesar de possuir um endereço de e-mail, o grupo não possui 

login e senha, muito menos caixa de entrada! 

 O grupo recebe as mensagens e as encaminha para os membros cadastrados, que podem 

responder ou enviar mensagens com o endereço do grupo a partir de sua conta de e-mail pessoal. 

Portanto, quando enviarem uma mensagem para o e-mail da escola, todos os membros cadastrados no 

grupo receberão estas mensagens. O membro cadastrado no grupo também poderá ter acesso ao 

conteúdo e gerenciamento de grupo desde que autorizado pelo administrador. 

Na Barra de endereços do navegador, digite http://www.se-pmmc.com.br/ e clique no link 

“Grupos Corporativos” conforme indicado na figura abaixo: 

 

Clique em “WEBMAIL SE Corporativo”. Você será redirecionado para a página inicial do 

Webmail, onde deverá digitar o SEU NOVO ENDEREÇO de e-mail COMPLETO, sua senha e clicar em 

“Fazer Login”.  

se_email_manual_vs_1.1.pdf
http://www.se-pmmc.com.br/
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Observe a figura abaixo: Interface do Google Mail:  

 

Se você já estiver utilizando seu webmail corporativo, clique em “Aplicativos” e depois em “Grupos”: 

 

Uma nova aba no navegador será aberta, com a interface do grupo. Veja: 

 

  

1 – Clique em Aplicativos 

2 – Clique em Grupos 

Nova Aba 

Recomendamos 

que mantenha esta 

opção 

DESMARCADA em 

computadores 

públicos. 
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Página Inicial 

Esta é a página inicial Grupos do Google. Através dela, você poderá administrar todos os grupos 

aos quais você é membro, de acordo com as permissões. Utilizaremos o grupo Cempre.exemplo para 

mostrar como acessar e administrar o seu grupo. 

 

A próxima janela mostrará os grupos aos quais você pertence: 

 

Clique Aqui... 

... ou Clique Aqui... 

Neste caso, há apenas um grupo: 

Cempre.exemplo@se-pmmc.com.br 
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Visualizando as mensagens do grupo 

 Aqui você terá acesso às mensagens enviadas ao grupo clicando diretamente no nome do grupo 

(conforme indicado). Se você não estiver posicionado nesta janela, clique “Meus grupos” e depois sobre 

o nome do grupo. Veja: 

 

 

Se você for um membro recente do grupo, terá acesso a todas as mensagens enviadas ao 

grupo, desde as antigas até as atuais. Isto auxiliará diretores e supervisores que estejam assumindo a 

escola.  

Veja abaixo a janela com as mensagens do Grupo: 

 

Clique aqui para listar 

os seus grupos 

Clique aqui para acessar as 

mensagens do seu grupo 

Aqui estão as mensagens: 

1- Enviadas ao grupo 

2- Enviadas com o remetente do grupo 

3- Lidas por membros do grupo 

Botões de Ação 

Menu Principal 

Campo de pesquisa 
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Pesquisar mensagens 

 Você poderá pesquisar mensagens por assunto, endereço de e-mail ou qualquer outra palavra 

contida na mensagem desejada. No exemplo, vamos pesquisar por e-mails relacionados à secretaria de 

educação: 

 

Para ler uma mensagem, basta clicar sobre ela. Veja: 

 

Agora, a mensagem aberta: 

 

Critério de pesquisa 

O sistema retornou as 

mensagens de acordo 

com o critério de 

pesquisa 

Clique Aqui 
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Postar Resposta 

Clique no botão Postar Resposta (ou no botão vermelho Postar resposta) na primeira 

postagem para responder para o criador original do tópico. Sempre que uma mensagem tiver como 

remetente o endereço de um grupo, você deverá postar a resposta e terá a opção de enviar uma cópia 

a qualquer outro destinatário. Veja: 

 

Você terá duas opções de remetente: Seu endereço de e-mail ou o endereço do grupo. Veja: 

 

 

Escolha um dos endereços para ser o remetente. Recomendamos a utilização do endereço do 

grupo, pois a mensagem foi direcionada ao mesmo.  

 

Resposta que 

será postada 

Seu endereço de 

e-mail 

Endereço de e-mail 

do grupo 
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Antes de postar, observe se a opção “Autor Original” está marcada. É essencial que esteja para 

que o remetente original receba a resposta, seja ele membro cadastrado no grupo ou e-mail externo. 

 

Você poderá também enviar cópia para outros usuários, digitando o endereço de e-mail campo acima: 

OBS.: Separe os contatos por vírgula. 

Clique em Postar para enviar a mensagem. 

 

Responder ao autor 

 Se a mensagem recebida pelo grupo for de um usuário externo ou se a mensagem já foi 

respondida uma vez, você poderá utilizar a opção “Responder ao autor”. Neste caso, a resposta será 

enviada apenas ao endereço de e-mail original da mensagem. Você também poderá encaminhar a 

mensagem para outros endereços de e-mail. Veja a ilustração abaixo: 

 

  

 

 

1 -Clique aqui para 

abrir o menu de 

2 -Você poderá escolher 

“Responder ao autor” 

apenas ou Encaminhar para 

outros endereços de e-mail. 
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Uma nova janela será aberta abaixo da(s) conversa(s): 

 

OBS.: Nesta opção, o endereço de destinatário é fixo, ou seja, do autor. O endereço de remetente é o 

seu e-mail. O sistema não permite que você mude o remetente para o endereço do grupo. Clique em 

“Responder”. 

Criar um novo tópico 

Para criar um novo tópico (Mensagem ou Postagem), basta clicar em “Novo Tópico”. 

 

Resposta que 

será postada 

Clique em 

Responder 

Clique Aqui 
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A ilustração abaixo mostra a tela de criação de tópicos. Veja: 

 

Detalhando, vemos: 

 

O endereço de remetente poderá ser alternado entre o endereço do grupo e o seu e-mail pessoal. Veja: 

 

Seu endereço de e-mail 

Digite o assunto que 

será tratado 
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Ao escolher o remetente, escolha o tipo de postagem: 

 

Discussão ( ) - uma iteração geral de postagem e resposta normalmente disponível para todos os 

membros de um grupo. 

Comunicado ( ) - um tópico contendo informações importantes dos administradores para todos os 

membros. 

OBS.: Os tipos de postagem são marcadores, que servem de sinalizador na visualização da 

mensagem. Mas isto só aparecerá na interface web do grupo. Na interface do e-mail, não. 

 

1. (opcional) Marque a caixa de seleção Exibir no início para criar o novo tópico no início da lista de 

tópicos. Esta opção está disponível somente para os proprietários do grupo, ou para membros 

para os quais foi dada a permissão. 

2. (opcional) Marque a caixa de seleção Bloquear para impedir que usuários respondam ao tópico. 

Esta opção é útil se você estiver fazendo um anúncio e não quiser receber respostas. Esta opção 

está disponível somente para os proprietários do grupo, ou para membros para os quais foi dada a 

permissão. 

3.  (opcional) Clique no link "Anexar um arquivo" para anexar um arquivo à postagem inicial. A caixa 

de diálogo "Selecionar um arquivo" será exibida. 

1. Clique no botão Escolher arquivos para fazer upload. 

2. Navegue até o arquivo. 

3. Clique no botão Abrir. O arquivo será enviado para os Grupos do Google. 

4. Clique no botão Postar para postar o tópico. O tópico será exibido na lista de tópicos do grupo e 

será enviado para todos os membros do grupo. 
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Gerenciando o grupo 

Você poderá gerenciar o grupo a partir da página inicial, clicando em “Gerenciar”:  

 

Você poderá também gerenciar o grupo a partir da janela de mensagens clicando em “Gerenciar” 

conforme a ilustração abaixo: 
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As opções de gerenciamento serão exibidas no lugar do menu principal, à esquerda da janela. Veja: 

 

 

Gerenciando os membros do grupo 

 

- Todos os membros: Exibe os membros 

do grupo e suas permissões; 

- Convidar membros: Se você é um 

gerente, poderá convidar ou adicionar 

novos membros diretamente; 

- Convites pendentes: Verifique os 

convites que ainda não foram 

respondidos 

- Solicitações de participação: Verificar 

as solicitações de membros que estão 

pendentes; 
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Convidar e adicionar membros diretamente 

 Para convidar um novo membro, clique em convidar membros e insira os dados conforme 

indicado abaixo: 

 

Você pode adicionar um novo membro diretamente ao grupo. Mas deve ter cuidado com esta 

opção, adicionando somente pessoas que você conhece. A interface é idêntica ao do convite, abordado 

anteriormente, salvo as opções de inscrição por e-mail, logo abaixo da caixa de mensagem. 

Clique em “adicionar membros diretamente” um novo membro, clique em convidar membros e 

insira os dados conforme indicado abaixo: 

 

1- Digite aqui os endereços de 

e-mail (separados por vírgula) 

das pessoas que deseja 

convidar 

2- Digite aqui uma 

mensagem de boas vindas 

aos novos membros do 

grupo 

3- Clique aqui para enviar 

o(s) convite(s) 

1- Digite aqui os endereços de 

e-mail (separados por vírgula) 

das pessoas que deseja 

convidar 

2- Digite aqui uma 

mensagem de boas vindas 

aos novos membros do 

grupo 

3- Clique aqui para enviar 

o(s) convite(s) 
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Gerenciar as configurações de e-mail do grupo 

Editando suas opções de e-mail – Aqui estão as opções de personalização das mensagens do grupo. 

Você poderá adicionar um prefixo do assunto, informações do rodapé, respostas automáticas, tamanho 

máximo das mensagens. 

 

Prefixo do assunto: Este texto será adicionado à linha de assunto dos e-mails de notificação 

para todas as mensagens postadas no grupo. 

Rodapé: Você poderá personalizar uma mensagem fixa no rodapé das mensagens. 

Respostas Automáticas: Você pode escolher uma das opções de resposta automática, se 

julgar necessário. O destinatário, (membro ou não) receberá esta mensagem automática assim 

que enviar uma mensagem do grupo. Exemplo: Configure uma mensagem de confirmação: 

“Prezado (a), você receberá uma resposta em breve”; 

Postar Respostas: Você pode configurar ou restringir para quem o grupo irá direcionar as 

mensagens. Você pode utilizar uma das opções se julgar necessário. 
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Tamanho máximo da mensagem: Essa opção limita o tamanho das mensagens para este 

grupo. As mensagens que não atendem a esse requisito são descartadas. Isso pode ser útil se 

os usuários do grupo possuírem uma conexão lenta. 

Notificações sobre e-mail devolvido: Escolha que as pessoas sejam informadas quando uma 

mensagem enviada por elas não for recebida pelo grupo. Marque a caixa se deseja que as 

pessoas saibam quando um e-mail não foi recebido. 

Configurações para definir a identidade dos membros 

A tela "Identidade" contém algumas opções de identidade dos membros para todo o grupo. 

 

1. Na tela "Tópicos", clique no botão Gerenciar. Uma lista de itens será exibida no lado esquerdo da 

tela. 

2. Clique em Configurações. Diversos itens serão exibidos. 

3. Clique em Identidade. A tela "Opções de e-mail" aparece com algumas configurações de 

identidade para todo o grupo. 

4. Selecione um dos formatos de identidade obrigatórios (opcional): 

o Exibir apenas o nome: permite que as pessoas postem usando um pseudônimo, como 

"OCara". 

o Perfil do Google: requer que as pessoas postem usando suas verdadeiras identidades usadas 

em seus perfis do Google. 

o Exibir nome ou perfil do Google: permite ao usuário escolher entre exibir apelido ou nome 

verdadeiro ao postar. 

5. Marque a caixa de seleção Os nomes de exibição são necessários para a identificação 

exclusiva neste grupo para exigir que os usuários criem nomes de exibição exclusivos para que 

não haja dois membros com o mesmo nome de exibição (opcional). 

6. Clique em Salvar para armazenar as configurações de identidade. 
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Permissões 

As permissões nos Grupos do Google determinam quais ações que as pessoas (Proprietário, 

Administrador, membro) podem e não podem realizar no grupo. No nosso caso, as permissões serão 

por função, que são permissões definidas para um agrupamento de pessoas dentro de um grupo do 

Google. Por exemplo, a função “Proprietários” terá determinadas permissões fornecidas a todos os 

seus membros.  

 

 Nos grupos das escolas serão utilizados três tipos de associação: "Proprietário", 

"Administrador" e "Membro" com um conjunto de permissões padrão. O proprietário dos grupos das 

escolas é o SUPORTE – DTI. Você será um membro, mas terá a possibilidade de se tornar 

administrador desde que solicite ao proprietário esta mudança. Veja abaixo as atribuições dos membros 

e administradores: 

Proprietário  

O Proprietário é o criador do grupo e possui o nível mais alto de permissões. Outras 

características do proprietário são: 

 O proprietário possui mais permissões que qualquer outro membro. 

 O proprietário pode excluir o próprio grupo. 

 O proprietário pode adicionar outros proprietários ou remover proprietários do grupo  

 O proprietário não pode ser removido. 

 

Administrador do Grupo 

Os administradores geralmente possuem mais permissões que os membros e menos permissões 

que os proprietários. Outras características desse grupo de associação são: 

 Os administradores possuem, principalmente, responsabilidades de gerenciamento de 

membros e de mensagens. 

 Os administradores podem adicionar ou remover administradores. 

 

Membro 

As permissões do membro são: 

 Todas as permissões configuradas no grupo de associação "Membro" são automaticamente 

configuradas. 

 O membro não poderá adicionar ou remover outros membros. 

 

Veja a seguir  uma lista de permissões importantes nos grupos das escolas: 
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Permissões de moderação 

A seção de moderação das permissões contém permissões que afetam a moderação de membros.  

Adicionar membros 

Uma pessoa com essa permissão pode adicionar diretamente novos membros ao grupo. 

 Aprovar membros 

Uma pessoa com essa permissão pode aprovar membros pendentes. 

 Banir usuários 

Uma pessoa com essa permissão pode banir os membros atuais de participarem do grupo. 

 Excluir qualquer postagem 

Uma pessoa com essa permissão pode excluir postagens individuais. Os usuários podem 

excluir suas próprias postagens sem essa permissão. 

 Excluir tópicos 

Uma pessoa com essa permissão pode excluir tópicos inteiros. 

 Editar as postagens de outras pessoas 

Uma pessoa com essa permissão pode editar as postagens de outros usuários. 

 Editar as próprias postagens 

Uma pessoa com essa permissão pode editar os textos de suas próprias postagens. 

 Editar mensagem de boas-vindas 

Uma pessoa com essa permissão pode editar a mensagem de boas-vindas. 

 Convidar membros 

Uma pessoa com essa permissão pode convidar outros usuários para se tornarem membros. 

 Bloquear tópicos 

Uma pessoa com essa permissão pode bloquear ou desbloquear um tópico. 

 Modificar membros 

Uma pessoa com essa permissão pode administrar os membros (tipo de inscrição, tipo de 

associação, permissões de postagem, cancelar inscrição, banir). 

 Modificar funções 

Uma pessoa com essa permissão pode criar e modificar funções, modificar os membros em 

um grupo de associação e modificar as permissões em uma função. Os proprietários 

configurados na versão antiga dos Grupos do Google recebem essa permissão por padrão. 

 

  Obs.: Terão as permissões abaixo apenas os Proprietários e Administradores: 
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Permissões de Acesso 

A seção de acesso nas permissões contém permissões que afetam a capacidade das pessoas de 

acessar determinados dados dentro do grupo.  

 Entrar em contato com o proprietário de um grupo 

Uma pessoa com essa permissão pode entrar em contato com o proprietário do grupo diretamente 

pela interface Web. 

 Filtrar tópicos 

Uma pessoa com essa permissão pode usar o recurso Filtros para filtrar os tópicos que 

correspondem a critérios específicos. 

 Ver membros 

Uma pessoa com essa permissão pode ver a lista de membros do fórum. 

 Ver endereços de e-mail de membro 

Uma pessoa com essa permissão pode visualizar os endereços de e-mail dos membros do fórum 

em determinados locais, como ao atribuir tópicos a outros membros. 

Obs.: Terão as permissões acima apenas os Proprietários e Administradores: 

 

Personalizar as informações do grupo 

A guia informações gerais, permite que você descreva seu grupo. 
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As configurações de descrição do grupo são: 

Nome do grupo 

Digite um nome no campo "Nome do grupo". Pesquise os grupos existentes para ajudar a decidir como 

nomear seu grupo. É recomendável usar um nome que destaque seu grupo dos demais. 

Descrição do grupo 

Digite uma descrição no campo "Descrição do grupo". A descrição deve identificar claramente o objetivo 

do grupo para os possíveis membros. 

Endereço de e-mail do grupo 

O endereço de e-mail do grupo pode ser usado pelos membros para receber e responder as postagens. 

Por padrão, o endereço de e-mail do grupo é criado a partir do nome do grupo. Você pode fazer 

alterações se não gostar do endereço padrão. 

Idioma principal do grupo 

Selecione um idioma na lista suspensa "Idioma principal do grupo". 

Obs.: Ficam as opções Avançadas e as Funções, bem como outras configurações a cargo apenas do 

proprietário do grupo. 

 

 

 

 


