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1. Apresentação
A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), através da Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI), está disponibilizando a solução Google Workspace for Education para os técnicos
e docentes, os quais devem possuir vínculo ativo com a instituição para utilizar os serviços, conforme
definido no Termo de Uso devidamente aprovado pelo Comitê de Governança Digital (CGD) da
universidade.

2. Sobre o Google Workspace

O Google Workspace for Education é um conjunto de ferramentas e serviços gratuitos do
Google disponível no mundo todo, adaptados para instituições de ensino qualificadas. Viabiliza a
colaboração, simplifica o ensino e permite que os estudantes aprendam com segurança. A versão
adotada pela UFMT é o Google Workspace for Education Fundamentals, que inclui ferramentas que
auxiliam em atividades administrativas, no ensino e no aprendizado.
3. Ferramentas disponíveis e links de acesso

Contatos
Agenda

Aplicativo para registro de informações dos contatos (nome, e-mail,
telefone, etc). Os contatos registrados são utilizados nas demais ferramentas
do google.
Sua agenda virtual, é possível agendar reuniões (integrado ao Meet),
compromissos e tarefas.

Drive

Nuvem institucional para armazenar arquivos, imagens, documentos,
vídeos etc. Os arquivos podem ser compartilhados para colaboração.

Documentos

Fazem parte: o Google Documentos, Apresentações, Planilhas, Desenhos
e Formulários. Ferramentas de utilização simplificada, contando com
vários recursos de colaboração.

Gmail

Serviço e-mail do Google, que inclui ainda integração com o Meet e Chat.

Chat
Classroom

Mensageiro institucional, permite o envio de arquivos e o agendamento de
reuniões com o Meet.
Com o Google Sala de aula, os alunos e professores se conectam facilmente,
dentro e fora da universidade.

Keep

Aplicativo simples e eficiente para anotações e lembretes.

Meet

Aplicativo para web conferência.
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Tarefas

Aplicativo de tarefas vinculado ao Gmail.
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4. Quem está apto a ter o e-mail @ufmt.br do Google?
Servidores (Docentes e Técnicos), Unidades Acadêmicas ou Administrativas e Alunos da
UFMT. Acompanhe as novidades pelo portal da STI (https://ufmt.br/sti).
Atenção Servidores: Todos os servidores ativos da UFMT já tiveram suas contas de e-mail
criadas no Google Workspace, de acordo com o padrão “nome.sobrenome@ufmt.br” e é predefinido
pelo Portal de Sistemas. No caso dos homônimos, o endereço de e-mail será definido automaticamente
pelo sistema de gestão de usuários, incrementando um número sequencial após o sobrenome.
Atenção Alunos: Todos os discentes com vínculo ativo com a UFMT e acesso ao Portal de
Sistemas, já tiveram suas contas de e-mail criadas no Google Workspace, de acordo com o padrão
“nome.sobrenome@sou.ufmt.br” e é predefinido pelo Portal de Sistemas. No caso dos homônimos, o
endereço de e-mail será definido automaticamente pelo sistema de gestão de usuários, incrementando
um número sequencial após o sobrenome. A migração de e-mail Roundcube/Openwebmail para o
Google Workspace não é necessária.
Os servidores que possuem um e-mail @ufmt.br (Roundcube/Openwebmail) podem solicitar
a vinculação do endereço e migração das mensagens para o Google, através do Portal de Sistemas
Integrados (veja mais em Solicitar migração de e-mail Roundcube/Openwebmail para o Google). Se
você não possui uma conta antiga @ufmt (roundcube/openwebmail), esse procedimento não é
necessário.
No caso dos e-mails de unidade, os gestores que tiverem interesse em realizar a migração da
conta antiga (Roundcube/Openwebmail) para o Google, poderão realizar o procedimento usando o
"FORMULÁRIO DE MIGRAÇÃO DE WEBMAIL DE UNIDADE PARA O GOOGLE”, disponível
no SEI e enviar para STI-GMRL. O e-mail antigo será vinculado à um novo do google, seguindo o
padrão unidade.unidadesuperior@ufmt.br, ex. gmrl.sti@ufmt.br. O e-mail da unidade é de
responsabilidade do respectivo gestor.

5. Os serviços de e-mail Roundcube e Openwebmail serão afetados?
O serviço de e-mail anterior, Roundcube/Openwebmail, será desativado em breve.
Todos que possuem a conta de e-mail antigo devem fazer a solicitação da vinculação e
migração para o novo e-mail (veja mais em Solicitar migração de e-mail Roundcube/Openwebmail
para o Google).
Atenção:




Estão suspensos os pedidos de criação de novos e-mails para o Roundcube e
Openwebmail.
Não é possível acessar a conta do Google com as mesmas credenciais dos e-mails
Roundcube e Openwebmail.
Após ser atendida a solicitação da vinculação e migração das mensagens da conta
antiga para a nova do Google, o endereço antigo será um apelido (alias) do e-mail
novo. Isso significa que, após a vinculação, o endereço antigo irá receber
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mensagens, porém cairá na caixa de entrada no novo e-mail do Google. A forma
de acesso no Google será sempre pelo novo endereço, por exemplo,
nome.sobrenome@ufmt.br.
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6. Como consultar o endereço de e-mail do Google?
A nova conta de e-mail estará disponível para consulta no Perfil do Portal de Sistemas
Integrados. Para consultar, acesse o endereço: https://sistemas.ufmt.br. Digite seu CPF e senha
cadastrada.

Figura 1 - Login no Portal de Sistemas Integrados.

Selecione o Perfil que deseja utilizar para acessar.

Figura 2 - Perfis no Portal de Sistemas Integrados.
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Acesse o “Perfil”.

Figura 3 - Link para o "Perfil" - Portal de Sistemas Integrados.

Consulte seu e-mail do Google na tela de “E-mail de Contato”.

conta-principal@provedor

conta-secundaria@provedor

nome.sobrenome@ufmt.br

Figura 4 - Perfil > E-mails de contato
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Atenção: Não possui uma conta no Portal de Sistemas ou está com problemas no login?
Acesse o Sistema Integrado de Acesso: https://sistemas.ufmt.br/ufmt.sia, neste sistema é
possível criar o cadastro ou restaurar o acesso.

Figura 5 - Tela do SIA (Sistema Integrado de Acesso).
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7. Solicitar migração de e-mail Roundcube/Openwebmail para o Google (Servidores e
Unidades)
Para este procedimento, deve obedecer aos seguintes critérios:

Ser servidor(a) ativo(a) na UFMT;

Já ter uma conta de e-mail @ufmt.br existente, com habitual utilização e com
acesso da senha.
o
Enviaremos um e-mail de confirmação para o e-mail solicitado, por
exemplo, contaantiga@ufmt.br.

Não é aplicável para contas de unidades/departamentos, ou seja, que não seja
de pessoa;
o
No caso dos e-mails de unidade, os gestores que tiverem interesse em
realizar a migração da conta atual (Roundcube/Openwebmail) para o Google, poderão
realizar o procedimento usando o "FORMULÁRIO DE MIGRAÇÃO DE WEBMAIL
DE UNIDADE PARA O GOOGLE”, disponível no SEI e enviar para STI-GSA. O email antigo será vinculado à um novo do google, seguindo o padrão
unidade.unidadesuperior@ufmt.br, ex. gmrl.sti@ufmt.br. Este novo e-mail será
delegado para o gestor da unidade.

Caso identificarmos que a solicitação é uma de conta de unidade, iremos
cancelar a solicitação da vinculação e migração.
Para solicitar, acesse o Perfil do Portal de Sistemas Integrados (descrito na seção: Como
consultar o endereço de e-mail do Google?).

Figura 6 - Perfil no Portal de Sistemas Integrados.
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Notará uma janela com o título “Migração de E-mail Institucional”, clique em “Preencher
dados”.

Figura 7 - Tela com link para solicitação de Migração de E-mail Roundcube.

Será apresentada a janela de “Solicitação de migração de e-mail RoundCube”, informe o email antigo para migração e clique em “Confirmar”.

1

2

Figura 8 - Abrir solicitação de Migração de E-mail Roundcube.
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Após confirmar, e caso não exista outra solicitação para o mesmo e-mail anterior, será
apresentada na tela uma mensagem de confirmação da abertura da solicitação. Feito isso, será enviado
um e-mail para a conta antiga para confirmação.

Figura 9 - Confirmação de abertura da solicitação.
Após validar as informações na mensagem de e-mail de confirmação, clique no link de
confirmação da solicitação de migração da conta.

Figura 10 - Confirmação de solicitação de migração de e-mail RoundCube/Openwebmail para o
Google.

8. Prazos para vinculação e migração de e-mail para o Google (Servidores e Unidades)


Prazo para ativação da vinculação (alias): 7 dias (úteis).
o Após este prazo, será possível receber os novos e-mails encaminhados para o endereço
da contaantiga@ufmt.br na conta do google (nome.sobrenome@ufmt.br);
o Como vou saber se a vinculação foi efetivada?
 Será encaminhado uma mensagem no novo e-mail do Google informando a
vinculação.



Prazo da finalização da cópia das caixas de e-mail: até 10 dias (úteis).
o Dependerá da quantidade de solicitações de migração ativas, que estará em uma fila de
execução por ordem de recebimento da solicitação.
o Como vou saber se terminou?
 Será encaminhado uma mensagem no novo e-mail do Google informando a
conclusão da migração.
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Após o prazo estipulado, caso não obtenha sucesso em um dos procedimentos acima, pedimos
que abra um chamado em https://suporte.ufmt.br (mesmo login e senha do Portal de Sistemas
Integrados) e escolher a categoria “CIGSI > Suporte para e-mail de servidores / Unidades
Setoriais (@ufmt.br)” e informar:
o O e-mail antigo contaantiga@ufmt.br;
o Informar qual das etapas ocorreu o erro (vinculação ou migração).

9. Unidades que não possuem e-mail atualmente, podem solicitar e-mail do Google?
Sim. Para a criação, solicitamos apenas que o gestor da unidade encaminhe um chamado na Central de
Serviços da STI, selecionando a categoria GMRL > Google Workspace. Deverá ser anexada a portaria
de nomeação do gestor ao cargo.
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10. Primeiro acesso na conta Google
Acesse o Gmail, através do link https://mail.google.com/a/ufmt.br ou acesse a página de email da UFMT (Serviços > Webmail).
Na página de login do Google, informe o seu e-mail “nome.sobrenome@ufmt.br” ou
“nome.sobrenome@sou.ufmt.br” e clique em “Próxima”.

Figura 11 - Primeiro acesso, inserir e-mail.
A senha é a mesma do Portal de Sistemas Integrados, caso tenha dificuldades com o acesso,
consultar a seção Como consultar o endereço de e-mail do Google?.“

Figura 12 - Primeiro acesso, digitar senha.
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Aceitar as informações de Termo de Uso.

Figura 13 - Primeiro Acesso (Informações de Uso).
Será apresentada a tela principal do Gmail. Aproveite para alterar a foto do perfil.

Figura 14 - Inserir foto na conta.
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11. Como enviar e-mails utilizando o endereço antigo no Google?
Após efetivada a vinculação da contaantiga@uftmt.br para a nova conta do Google,
nome.sobrenome@ufmt.br, caso queria enviar mensagens utilizando como remetente o endereço
antigo, siga as etapas a seguir:
Clique no símbolo

e depois no link “Ver todas as configurações”:

Figura 15 - Gmail - Ver todas as configurações.

Clique em ‘Contas’ e depois em ‘Adicionar outro endereço de e-mail':

Figura 16 - Gmail: Contas > Enviar e-mail pelo endereço de alias.
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Insira seu nome e o endereço da contaantiga@ufmt.br (desde que a vinculação já esteja
efetivada), marque em ‘Tratar como um alias’. Por fim, clique em ‘Próxima etapa’:

Figura 17 - Gmail: Adicionar alias como opção de remetente.

Caso o procedimento ocorra com sucesso, irá aparecer o endereço da contaantiga@ufmt.br
conforme mostra a figura abaixo:

Figura 18 - Gmail: Confirmação de alias como remetente.
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Ao compor uma nova mensagem, irá aparecer a opção de enviar pela contaantiga@ufmt.br:

Figura 19 - Gmail, selecionar alias como remetente.

12. Alteração da senha
A senha dos servidores e alunos está vinculada ao Portal de Sistemas Integrados, não é
possível alterar individualmente para o Google. Caso tentar alterar a senha pelo Google, será
redirecionado ao Sistema Integrado de Acesso – SIA da UFMT.
A recuperação de senha pelo Google está desativada, para restabelecer a senha do Portal de
Sistemas Integrados e consequentemente do Google, acesse: https://sistemas.ufmt.br/ufmt.sia

Figura 20 - Alteração ou recuperação de senha pelo SIA (Sistema Integrado de Acesso).

Página 20 de 22

A senha de contas de unidades não está vinculada ao Portal de Sistemas, para alteração o gestor
poderá encaminhar um chamado na Central de Serviços STI com a portaria de nomeação.
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13. Após o login, como acessar outros aplicativos?

Clique no botão

para que sejam apresentados os apps Google disponíveis.

Figura 21 - Acesso logado aos aplicativos disponíveis.

14. Está com dúvidas ou dificuldades? Abra um chamado!

A STI possui uma Central de Serviços de TI, em caso de dúvidas
ou solicitações, favor encaminhar um chamado através do endereço:
https//:suporte.ufmt.br.
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