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 Tutorial- Dropbox 

  

 

 

 

Sobre: 

O Dropbox é um programa/serviço, de armazenamento de arquivos, que permite você acessa-los 

de qualquer lugar e dispositivo, de forma rápida e prática. 

PASSO A PASSO: 

1º passo: Criar uma conta, instalar o Dropbox, mas primeiro acesse a pagina e faça o cadastro 

preenchendo os campos com os dados solicitados, marque a caixa “I agree” e clique em “Create 

account”. 



                             Universidade Federal da Paraíba 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento de Ciência da Informação 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 
Ação para cidadania e acesso livre à informação 

 

O conteúdo deste documento é de responsabilidade de seus autores. 

João Pessoa, Março de 2013 
 

 

 

 2º passo: Após ter uma conta, faça o Download do Dropbox e instale-o em seu computador. Use 

uma conta de e-mail de sua preferencia, mas para melhor desempenho, utilize o GMAIL. 

3º passo: Quando executar o programa marque a opção “I alreadyhave a Drpbox account” e clique 

em “NEXT”. Abrirá uma nova janela, você fornece os dados da conta que criou e clica mais uma vez 

em “NEXT”. 
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4º passo: Nessa janela escola a opção de 2 GB, pois é gratuita, e clique em NEXT. Em seguida, 

abrirá outra, onde você clica em TYPICAL e em INSTALL para iniciar o processo de instalação. 

 

 

 

5º passo: Se uma nova janela abrir, clique em Skip tour (pular), e em seguida, FINISH para finalizar. 

6º passo: Para abrir em seu computador a pasta do Dropbox, clique no ícone do mesmo, que fica 

próximo ao relógio na barra de tarefas. 
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7º passo: Adicionando novos arquivos: utilize as teclas Ctrl +C e Ctrl + V, ou se preferir 

mova os arquivos para dentro da pasta. Automaticamente os arquivos serão sincronizados 

e salvos na sua pasta on-line. 
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8º passo: Compartilhando arquivos: copie para a pasta PUBLIC, que está dentro da 

sua pasta do Dropbox. Depois, clique com o botão direito do mouse, e em Dropbox, 

selecione a opção COPY PUBLIC LINK. Por fim, cole o link em algum lugar e envie 

para quem quiser.  
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- Observações: 

 

 Se você estiver em um computador que não tem o Dropbox, você poderá acessar 

através da sua conta online, através do site do Dropbox e fazer o upload de 

arquivos para a sua pasta online que, estarão disponíveis para download de 

qualquer lugar que você esteja. 

  

 

 

 

 

 Você pode criar um link publico online da mesma forma que criou no computador. É 

preciso selecionar o arquivo, clicar em MORE e escolher a opção COPY PUBLIC 

LINK. 
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 Já para compartilhar uma pasta, clique com o botão direito do mouse, selecione a 

opção DROPBOX, e escolha a opção SHARE THIS FOLDER. 
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 Se desejar compartilhar alguma pasta pelo site, marque a pasta desejada e clique 

na opção MORE e selecione a opção INVITE TO FOLDER. Em seguida, digite os 

endereços de quem você deseja compartilhar e clique na opção SHARE FOLDER. 
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 Para baixar arquivos de outro computador, basta você acessar o site, fazer o login, 

selecionar o arquivo de deseja baixar e clicar em MORE e selecionar a opção 

DOWNLOAD FILE. 

 

 

 

 

 E, se caso você esteja em outro computador que não seja o seu, mas que tenha o 

Dropbox instalado, basta digitar o seu e-mail e sua senha. E você terá cesso 

normalmente a seus arquivos. 

 Poderá também, ter pastas compartilhadas com outras pessoas, ou seja, outras 

pessoas terá acesso ao conteúdo da sua pasta, e podem também, colocar arquivos 

nelas. 
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