Universidade da Beira Interior
Centro de Informática

Microsoft Student Advantage Office 365 Pro Plus
Sem custos para os estudantes a partir do dia 15 de Maio de 2014
Através do programa Microsoft Student Advantage a Universidade da Beira Interior
disponibiliza o Microsoft Office 365 Pro Plus sem custos para estudantes. Este acordo
entre a UBI e a Microsoft permite aos alunos as últimas versões do Office na
universidade e em casa. A UBI é a primeira Universidade Portuguesa a disponibilizar
este serviço.

Como posso obter?



Ser estudante na UBI
Entrar no portal do Office365
https://portal.microsoftonline.com/OLS/MySoftware.aspx

e com o endereço de correio eletrónico [username@ubi.pt] (o acesso é
integrado com a conta da UBI) e a sua palavra passe proceder à autenticação




Selecionar Office
Selecionar a língua
Clicar no botão instalar
o

Nota: Deve desinstalar versões anteriores antes de iniciar a instalação.
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Nota: A versão da instalação do Office é de 32-bit por omissão, mesmo que o seu PC
tenha a versão de 64-bit do Windows. Se não tem a certeza qual a versão a instalar,
veja Qual é melhor versão para mim?

O que é incluído na subscrição da licença do Office 365 Pro?





Office
Office
Office
Office

365 ProPlus para PC (Office 2013 ProPlus base applications)
365 ProPlus para Mac (Office 2011 for Mac base applications)
Mobile for iPhone
Mobile for Android

Quantas máquinas/dispositivos podem executar a subscrição da licença?
Cada subscrição da licença permite-lhe executar o Office em cinco (5) máquinas
diferentes – Mac ou PC. Depois de ter concluído a instalação, verifique se tem as
atualizações automáticas ativadas.
Também pode correr Office Mobile para Android ou Office Mobile para iPhone/iPod
Touch (para iPad devem fazer o download da versão iPhone) em cinco (5) dispositivos.

É uma versão completa do Office e pode ser usada offline?
Sim, é a uma versão complete do Office para as plataformas de PC, Mac, iPhone e
Android e todas disponíveis para utilização offline.
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Quais são as aplicações que vem com Office 365 ProPlus para PC?











Word 2013
Excel 2013
PowerPoint 2013
OneNote 2013
Access 2013
Publisher 2013
Outlook 2013
Lync 2013
InfoPath 2013

Quais são as aplicações que vem com Office 365 ProPlus para Mac?






Word 2011
Excel 2011
PowerPoint 2011
Outlook 2011

Quais são as aplicações que vem com Office 365 ProPlus para iPhone?





Word Mobile
Excel Mobile
PowerPoint Mobile
OneNote and Lync Mobile disponível o download separado.

Clique aqui para ver mais detalhes.

Quais são as aplicações que vem com Office 365 ProPlus para Android?





Word Mobile
Excel Mobile
PowerPoint Mobile
OneNote and Lync Mobile disponivel o download separado.

Clique aqui para ver mais detalhes.

Quais são os requisitos do PC para instalar o Office 365 ProPlus?
Sistema Operativo:





Windows
Windows
Windows
Windows

Server 2008 R2,
7,
Server 2012,
8
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Nota: O Office 32-bit pode ser instalado num Sistema operativo de 32-bit ou 64-bit e o Office
64-bit só pode instalado em sistemas operativos de 64-bits.

Computador:



Processador 1 GHZ ou superior
Processador x86 or 64-bit (SSE2 instruction set)

Memória:



1 GB RAM (32-bit)
2 GB RAM (64-bit) (recomendado para requisitos gráficos)

Espaço em disco:


3 gigabytes (GB)

Resolução do Monitor:


1024 x 768

Quais são os requisitos do Mac para instalar o Office 365 ProPlus?
Sistema Operativo:


Mac OS X versão 10.5.8 or later.

Memória:


1 GB of RAM (recomendado)

Espaço em disco:



2.5 GB de espaço disponível.
HFS+ hard disk format (Mac OS Extended or HFS Plus).

Resolução do Monitor:


1280 x 768 or higher resolution monitor

Quais são os requisitos do iPhone para instalar o Office Mobile para iPhone?





iPhone 4
iPhone 5
iPhone 5s
iPod Touch 5th generation

Todos os dispositivos devem correr o iOS 6.1, no mínimo.

Quais são os requisitos do Android para instalar o Office Mobile para Android?
Android OS 4.0 ou superior
Os dispositivos devem ser Android touch enabled smartphones.
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É necessário entrar no portal do Office 365 para licenciar estas aplicações?
Sim, uma licença do Office 365 ProPlus válida é associado a um login válido do Office
365 para disponibilizar qualquer uma das quatro funcionalidades do Office 365 ProPlus.

Quanto tempo dura a licença do Office 365 ProPlus para estudantes?
As diretrizes são de que os estudantes podem aproveitar este programa até terminarem
o curso na UBI. Quando terminarem será desativada a sua licença do Office 365 ProPlus.

Desativar uma instalação no PC ou no Mac:
Se já tiver instalado a versão mais recente do Office com o Office 365 em cinco
computadores que usa e pretende instalar o Office num sexto computador, pode fazer
isso, mas primeiro tem que desativar uma instalação em um dos computadores atuais.
Ir para Software> Office. Clique em Desativar ao lado o computador que deseja
desativar a instalação.

Posso obter uma cópia física do Office 365?
Não, nós não fornecemos nenhuma cópia física deste software.

Eu cliquei em instalar e agora o que eu faço?
Por favor, espere alguns minutos para que se inicie o download do software. Uma
janela de instalação deverá abrir assim que o download estiver concluído. No entanto,
se isso não acontecer, localize o ficheiro do download e clique duas vezes nele para
iniciar a instalação.

Posso fazer um download para um CD/DVD ou USB e instalá-lo mais tarde?
Sim, pode fazer um download e colocá-lo num CD/DVD ou USB e instalar o software
num momento posterior. No entanto, a única maneira de autenticá-lo é fazer o login
no Office 365 usando o [nomeutilizador@ubi.pt] e a respetiva palavra passe.

A minha password não funciona ou esqueci-me da password. O que faço?
Aceda a https://ciformularios.ubi.pt e altere a sua password.

Eu recebo um erro ao instalar o Office. O que faço para corrigir?
Por favor, vá ao site da Microsoft (solução gerais de problemas)
http://support.microsoft.com/kb/2822317
para o ajudar com a instalação do Office 365 quando ocorre um erro.

Eu instalei o Office sem problemas. Mas quando o executo, o programa está
distorcido, o display está todo preto ou todo branco, o ecrã tem cintilações
e/ou aparece diferente em computadores diferentes. Como faço para corrigir
isso?
Veja no site da Microsoft a solução a http://support.microsoft.com/kb/2768648
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