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Gerenciar sua Conta
1. Acesse o seu e-mail institucional @ufg.br (seu.login.unico@ufg.br se for servidor, ou 

seu.login.unico@discente.ufg.br se for aluno, substituindo “seu.login.unico” pelo seu login 

único) no endereço http://email.ufg.br.
2. No canto superior direito clique na conta UFG e selecione a opção Gerenciar sua Conta do 

Google, conforme representado na figura 1.
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Figura 1

http://email.ufg.br/


Transferir seu conteúdo
Copie e transfira seu e-mail e seus arquivos do Google Drive para outra Conta do Google.

1. Na seção Transferir seu conteúdo, selecione a opção Iniciar transferência, conforme figura 2.

2. Digite o endereço de e-mail da Conta de destino para a qual o conteúdo deve ser copiado 
(seu.login.unico@ufj.edu.br se for servidor, ou seu.login.unico@discente.ufj.edu.br se for 
aluno, substituindo “seu.login.unico” pelo seu login único) e selecione o botão ENVIAR 
CÓDIGO, conforme figura 3.
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Figura 2

Figura 3



3. Na  sua  Conta  @ufj.edu.br,  que  pode  ser  acessada  em  http://email.ufj.edu.br
(seu.login.unico@ufj.edu.br se for servidor, ou  seu.login.unico@discente.ufj.edu.br se for
aluno, substituindo “seu.login.unico” pelo seu login único), verifique se o e-mail de confirmação
do  Google  chegou  na  sua  caixa  de  entrada.  No  e-mail,  selecione  Receber  código  de
confirmação,  uma nova guia será aberta com um código. Na conta  @ufg.br, volte para a
página "Transferir seu conteúdo", digite o código e selecione a opção CONFIRMAR, escolha o
conteúdo que deseja copiar (foi  selecionado somente o Google Drive) e selecione  INICIAR
TRANSFERÊNCIA, conforme figura 4
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Figura 4

http://email.ufj.edu.br/


4. Finalização do processo, conforme figura 5.

5. O  processo  de  cópia  geralmente  ocorre  em algumas  horas,  mas  pode  demorar  até  uma
semana.  Arquivos  copiados podem aparecer  em lotes  na sua Conta do  Google durante o
processo de cópia. Você receberá um e-mail quando ela estiver concluída. Conteúdo restrito
não será transferido.

6. Quais dados são copiados?
Apenas os documentos que pertencem ao usuário ou estão no Meu Drive são copiados para a
nova  conta.  Se  o  proprietário  de  um  documento  tiver  restringido  o  compartilhamento
desativando os downloads e as cópias para usuários com permissão para fazer comentários e
visualizar,  o processo de transferência respeitará essas configurações.  Nenhum documento
será excluído durante o processo. As cópias serão criadas na nova conta, e os documentos
originais permanecerão inalterados. 

7. O conteúdo copiado estará em uma pasta com o nome da sua conta e a data em que você
iniciou o processo de cópia.

8. É de responsabilidade do usuário a verificação se todos os arquivos foram copiados.
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Figura 5



Ver histórico de transferências 

1. Para ver detalhes sobre o conteúdo que você copiou nos últimos 30 dias na sua conta 
@ufg.br, acesse Verificar Sua Conta conforme informado na página 1, após, na seção 
Transferir seu conteúdo, selecione a opção Iniciar transferência, conforme figura 6.

2. Selecione a opção EXIBIR HISTÓRICO, conforme figura 7.
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Figura 6

Figura 7



3. Verifique o conteúdo que deseja verificar o histórico e selecione na opção conforme figura 8.
Caso existe, poderá verificar na parte inferior os arquivos não transferidos. 
Lembrando que apenas os documentos que pertencem ao usuário ou estão no Meu Drive são
copiados  para  a  nova  conta.  Se  o  proprietário  de  um  documento  tiver  restringido  o
compartilhamento desativando os downloads e as cópias para usuários com permissão para
fazer comentários e visualizar. 
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Figura 8
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