


Estudante Celso Lisboa tem acesso às melhores 
ferramentas de criação e colaboração!

Deixe sua produtividade te levar aos melhores lugares da aprendizagem a distância. 
Con�ra neste manual como ter acesso aos programas do 
Pacote O�ce 365 e da Adobe Creative Cloud.

Fique atento ao período de uso:
Pacote O�ce 365: válido durante o seu período letivo.
Pacote Adobe: válido até dia 31/05/2020, podendo ser prorrogado.

Vamos nos conectar!



Como acessar o Microsoft O�ce 365

Nossa parceria com a Microsoft dá a você acesso ao Pacote O�ce 365, 
com todos os principais aplicativos para otimizar a sua aprendizagem.

Com o seu e-mail exclusivo do Celso Online, você tem o benefício de 
acessar várias ferramentas e serviços para realizar as suas atividades 
acadêmicas de forma completa. 

Por exemplo, no app Onedrive você ganha espaço na nuvem para guardar 
seus arquivos com segurança, o Teams te conecta com seus amigos para 
conversas via chat ou vídeo chamada, já o Forms permite que você crie 
formulários de pesquisas online.

Aproveite! 



Credenciais de acesso ao Microsoft O�ce 365

Você recebeu no seu e-mail cadastrado suas credenciais de acesso.
 
Ainda assim não recebeu seu e-mail para recuperar a sua senha e acessar a conta? 
Mande um e-mail para ajuda@celsoonline.com.br 

nome.sobrenome@celsoonline.com.br



Como recuperar o acesso ao Microsoft O�ce 365

Ao clicar em “Esqueci/Recuperar minha senha”, será exibida uma nova tela
e a partir dela, basta seguir o passo a passo! 

nome.sobrenome@celsoonline.com.br



Acessando a conta da Microsoft 

Feito isso, você poderá acessar todos os recursos do Pacote O�ce 365.

(!) Vale lembrar que ele só estará disponível durante o seu período letivo.

Além desses aplicativos, existem muitos outros para tornar sua experiência de aprendizagem 
ainda melhor!

Caso queira instalar o O�ce em seu computador, basta clicar no ícone “Instalar o O�ce”, 
localizado na parte superior direita.



Como baixar o app Adobe Creative Cloud no 
computador

Aproveite nossa parceria com a Adobe e use todas as ferramentas do Creative Cloud 
para estimular sua criatividade e melhorar ainda mais o visual dos seus projetos.

Para efetuar o download, CLIQUE AQUI e acesse com seu e-mail e senha Celso Online
 – o mesmo utilizado para acessar o O�ce 365.

Você receberá um e-mail de con�rmação na sua caixa de entrada para concluir o 
cadastro. Em seguida, faça o login no aplicativo e o programa já estará pronto para ser 
baixado em seu computador. 

https://creativecloud.adobe.com/


Aproveite todos os programas do Pacote Adobe 
Creative Cloud

Photoshop | Adobe Lightroom | Adobe Lightroom Classic | Adobe Illustrator 
InDesign | Premiere Pro | Premiere Rush | Adobe XD | Adobe After E�ects  
Adobe Aero | Adobe Fresch | Adobe Dimension | Adobe Dreamweaver 
Adobe Acrobat Pro DC | Acrobat Pro 2017 

(!) Vale lembrar que ele só estará disponível até dia 31/05/2020, podendo ser prorrogado pela Adobe.



Ficou com alguma dúvida? 

Entre em contato com o nosso time de tecnologia por  e-mail: 
tecnologia@celsolisboa.edu.br ou fale conosco pelo Chat no Portal da Graduação.
.

Aproveite seus benefícios e viva uma 
aprendizagem que conecta! 


