PASSO 1

Figura 1

PRIMEIRO ACESSO
1.
2.

3.

Acesso o endereço http://mail.unirio.br
Caso você não esteja autenticado em alguma outra conta Google:
a. No campo Nome de usuário preencha com o seu endereço de e-mail do domínio @unirio.br. Ex: Se seu e-mail é
nome.sobrenome@unirio.br, você deverá entrar somente como nome.sobrenome
b. No campo senha, insira a senha fornecida por e-mail pela DTIC/UNIRIO
Caso você esteja autenticado em alguma outra conta Google, ao entrar no endereço supracitado, você será redirecionado
para a caixa de e-mail Google anteriormente ativa
a. No canto superior direito, clique no seu endereço de e-mail
b. Na janela que se abrirá, clique no botão Sair para sair da conta atualmente ativa
c. Siga pelo passo 2
Figura 2

PASSO 2

Figura 3

TERMOS DE CONTRATO
1.
2.

Nesta página, leia atentamente aos Termos de Serviço do Google e a Política de Privacidade do Google;
Clique no botão “Eu aceito. Prossiga para a minha conta”

PASSO 3

Figura 4

DEFINIÇÃO DE NOVA SENHA
1.
2.

3.

No campo Senha atual, repita novamente a senha fornecida pela DTIC/UNIRIO
Em Nova senha, você deve digitar um conjunto de letras e números que formarão sua nova senha. É importante atentar aos detalhes infracitados:
a. Sua Nova senha devo conter mais de 8 caracteres;
b. Para uma senha segura, ou seja, uma que não seja facilmente adivinhada por uma pessoa ou programa de computador mal intencionado, recomenda-se que sua senha
contenha uma mistura de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais, como: @ # $ %
Repita a senha digitada em Nova senha no campo Digite a senha novamente

4.
5.

Ter uma senha segura é importante. Tente algumas combinações até conseguir uma senha Relevante.
Clique no botão Enviar para confirmar a definição da nova senha

ATENÇÃO:



Caso a mensagem “Senhas não correspondem.” seja exibida, repita os passos 2 e 3
Se a mensagem “A senha fornecida estava incorreta.” for exibida, repita o passo 1 com atenção e confira se a senha que está sendo digitada, é a mesma que a fornecida

PASSO 4

Figura 5

FIM DA MIGRAÇÃO
1.
2.

Ao chegar na tela apresentada na Figura 5, sua migração foi concluída e você está pronto para utilizar o novo serviço de e-mail da UNIRIO
Para saber mais, leia os e-mails recebidos pela Equipe do Gmail.

