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Migração de e-mail

A sua conta de e-mail pode ser da seguinte forma: 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.

Para que possa ser feito a migração do e-mail institucional @ufg.br  para @ufj.edu.br, será
necessário habilitar a opção de Acesso a app menos seguro(essa opção é necessária, para que possa
ser enviados os e-mails de uma conta pra outra utilizando o servidor pop) em sua conta @ufg.br,

para isso basta seguir os seguintes passos:

1. Acesse sua conta @ufg.br em http://email.ufg.br e clique em Conta do Google em seguida 
clique em Gerenciar sua Conta do Google, acompanhe na figura 1:

 Conta do Google

Gerenciar sua Conta do Google

Figura 1

2. No canto esquerdo acesse o menu Segurança. Assim como na figura 2.

Figura 2
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3. Na parte inferior da página verifique a opção Acesso a app menos seguro e clique em Ativar 
acesso(não recomendado). Demonstrado na figura 3.

Figura 3

4. Irá ser necessário fazer o login da conta novamente, preencha com seu e-mail @ufg.br, em 
seguida basta ativar a opção Permitir aplicativos menos seguros: representado na figura 4.

Figura 4

5. Ainda em sua conta @ufg.br acesse as configurações como apontado na figura 5.

Figura 5
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6. Nas configurações vá na guia “Encaminhamento e POP/IMAP” e ative a opção ”Ativar POP para
todos os e-mails (mesmo os que já foram baixados)”, como demonstrado na figura 6.

Figura 6

7. Agora acesse a sua conta @ufj.edu.br em http://email.ufj.edu.br. A sua conta de e-mail pode ser
da  seguinte  forma:  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.

8. Siga os passos abaixo para continuar a migração:

9. Já logado na sua conta @ufj.edu.br, efetue os seguintes procedimentos para importar os e-mails 
da conta @ufg.br. 

10. No canto superior direito, clique em Configurações   Ver todas as configurações. Como 
demonstrado na figura 7:

Figura 7

11. Clique na guia Contas. Como ilustrado na figura 8.

Figura 8
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12. Na seção "Verificar o e-mail de outras contas", clique em Adicionar uma conta de e-mail. 
Representado na figura 9.

Figura 9

13. Digite o endereço de e-mail da conta @ufg.br e clique em Próxima. Como apontado na figura 
10 (Lembrando que a sua conta de e-mail pode ser da seguinte forma: 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).

Figura 10
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14. Recomendado: marque as caixas ao lado das opções abaixo e clique Salvar alterações: 

• Selecione Servidor POP para: pop.gmail.com

• "Usar sempre uma conexão segura (SSL) ao recuperar e-mail" 

• "Marcar as mensagens recebidas" 

• Arquivar as mensagens recebidas(ignorar a Caixa de entrada) 

Figura 11 indica como deve ficar:

Figura 11

15. Clique em Adicionar conta e a configuração está finalizada.

16. Dependendo da quantidade de e-mails que possui em sua conta @ufg.br pode ser que demore 
algumas horas para finalizar a migração. 
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