
Enviando emails da conta pessoal @ufjf.br
através de outra conta do Gmail

Passo 1 - ativando a verificação em duas etapas

Passo 1.1

Acesse as configurações de segurança da conta do Google da UFJF no link
https://myaccount.google.com/security
Procure “Verificação em duas etapas” e  clique em “Desativada”.
Caso a verificação em duas etapas já esteja ativada, pule para o passo 2

Passo 1.2

Clique em “começar”

https://myaccount.google.com/security


Passo 1.3

Digite o seu número de celular (com DDD) e clique em “Enviar”. O Google te enviará um SMS com um
código de ativação.

Passo 1.4

Digite o código recebido via SMS no campo e clique em “avançar”. Se tudo der certo, a próxima página deve
mostrar uma mensagem “A verificação em duas etapas está ATIVADA desde (...)”



Passo 2 - Gerando uma senha de APP

Passo 2.1

Ainda na conta da UFJF, volte na página https://myaccount.google.com/security e selecione a opção “senhas
de app”

Passo 2.2

Clique em ‘Selecionar app’ > ‘Outro’  e digite “Gmail”. Depois clique em gerar.

Passo 2.3

O Google irá gerar uma senha de 16 dígitos. Copie a senha gerada e guarde-a para usar no passo 3. Assim
que clicar em ‘concluído’ o Google não a mostrará mais.

https://myaccount.google.com/security


Passo 3 - adicionando a da UFJF conta no Gmail

Passo 3.1

Acesse sua conta pessoal do @gmail.com. Clique na engrenagem no canto superior direito e depois em
“Ver todas as configurações”.

Passo 3.2

Clique em “Contas em importação”, desça a página até encontrar “Enviar e-mail como:” e clique em
“Adicionar outro endereço de e-mail”.

Passo 3.3

Na janela que abriu, preencha seu nome e o endereço da UFJF. Em seguida clique em “Próxima etapa”.



Passo 3.4

Na próxima página, coloque o seu endereço de email @ufjf.br no campo “Nome de usuário” e a senha
gerada no passo 2.3. Atenção: não é a senha da conta da UFJF, é a senha de 16 letras geradas pelo
Google.
Clique em adicionar a conta e feche a janela seguinte.

Passo 3.5

Você receberá no seu e-mail da UFJF, uma mensagem do Gmail solicitando a confirmação da ação. Cliquei
no link enviado e em seguida em ‘confirmar’. Pronto. Agora você conseguirá enviar emails a partir do
endereço @ufjf.br através do seu Gmail.


