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Resumo

O código criado tem o intuito de facilitar e automatizar o processo de criação de eventos no Google
Agenda através de um arquivo de planilha do Google.

I. Introdução

Durante as reuniões do grupo, em um momento em que se estava sendo discutido
o cronograma de atividades, viu-se a necessidade de uma plataforma para se ter uma
visualização mais fácil, prática e rápida das datas das atividades do PETEE do que olhar as
planilhas do grupo no Drive. Como solução, foi proposto a ferramenta do Google Agenda.

O Google Agenda, que pode ser acessada tanto pelo computador, via site (https://calen-
dar.google.com/calendar/r), ou pelo celular (Android: https://play.google.com/store/apps
/details?id=com.google.android.calendarhl=pt_BR, iOS: https://apps.apple.com/br/app/go
ogle-agenda/id909319292) apresenta uma interface bastante limpa e de fácil uso. Ele permite
a visualização de diversos eventos ao mesmo tempo.

Porém, o uso da planilha ainda se faz necessário, pois ela contém a descrição detalhada
de todos eventos. Para evitar um trabalho excessivo, de adicionar eventos tanto na planilha
quanto no calendário do Google Agenda, foi levantado a ideia de realizar a sincronização das
duas ferramentas. De modo que alterações feitas na planilha acarretam, automaticamente,
na adição ou edição de eventos no calendário.

II. Materiais e Métodos

Para realizar a tarefa de sincronização, foi escolhido criar um código com o Apps Script.

Definição 1. O Apps Script é uma plataforma de script desenvolvida pelo Google
para o desenvolvimento de aplicativos leves na plataforma G Suite.
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II MATERIAIS E MÉTODOS

Ele permite a integração entre diversas aplicações dos aplicativos do Google. Para acessar
o editor de script, basta abrir a planilha desejada, clicar no menu de "Ferramentas"e "Editor
de script", como consta na Figura 1.

Figura 1: Aceder ao editor de script

O código desenvolvido pode ser visto na Figura 2.
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Figura 2: Código criado para sincronizar uma planilha com o Google Agenda

O que o código basicamente faz é pegar todos os valores em um dado intervalo (no caso
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II MATERIAIS E MÉTODOS

da Figura 2, o intervalo são as células "A2:C50") que tenham os dados divididos em três
colunas, respectivamente:

1. Nome da Atividade

2. Data de Início

3. Data de Término

Então, verifica-se no calendário se já existe um evento com o mesmo nome de atividade
na planilha. Caso positivo, a data de início e fim serão alteradas. Caso contrário, um novo
evento será criado com as especificações passadas.

É preciso informar para o código em qual calendário serão adicionados os eventos,
isso é feito informando o "ID da Agenda". Ele é obtido através do site do Google Calendar
(informado na Introdução). Uma vez que ele esteja aberto, siga o passo-a-passo a seguir:

• Vá em opções na agenda desejada ("três pontos").

Figura 3: Passo 1/3 para obter o ID da Agenda

• Selecione "Configurações e Compart.".

Figura 4: Passo 2/3 para obter o ID da Agenda
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• Role a tela até chegar na seção "Integrar agenda".

Figura 5: Passo 3/3 para obter o ID da Agenda

III. Como utilizar

Uma vez que este código esteja no editor de script da planilha, ela estará pronta para ser
sincronizada com o Google Agenda. Para tal, existem alguns requesitos a serem seguidos:

• Os campos de Evento, Início e Fim devem ser preenchidos corretamente. Para pre-
encher os campos de data, selecione a célula, vá em "Formatar", "Número", "Data
hora".

• Não devem existir eventos com nomes iguais. Caso contrário, todos eles serão apaga-
dos e somente o último evento dentre eles permanecerá no calendário.

• Uma vez que todas as atualizações foram feitas, vá no menu "Sincronizar com Calen-
dário", "Sincronizar" para que as mudanças sejam enviadas para o Google Agenda.

Figura 6: Sincronizando Planilha com Calendário
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