
Procedimentos para a recuperação da senha de E-mail Administrativo 

 
Se o (a) Diretor (a) da unidade não souber a senha do E-mail Administrativo, ele pode usar a funcionalidade 

do sistema Id@UFU de recuperação de senha ou formalizar um pedido de redefinição de senha. Somente o 
Diretor da Unidade acadêmico-administrativa-institucional tem autoridade de fato para solicitar essa 
redefinição da senha do E-mail administrativo. 

 
Através do Sistema Id@UFU 

1. Acessar o link www.idufu.ufu.br; 
2. Acessar a opção “Esqueci minha senha / usuário”; 
3. Escolher como identificador o “Usuário”; 
4. Informar o E-mail administrativo que se deseja recuperar a senha e clicar em “Enviar”; 
5. Na tela seguinte informar o e-mail do responsável e clicar em “Enviar”; 
6. Um e-mail será enviado para o respectivo responsável com um link que permite a redefinição da senha; 
7. Assim, deve-se acessar o link enviado, preencher as informações pedidas e redefinir a senha. 

 
Através de um pedido formal 

1) O (a) Diretor (a) deverá providenciar um M.I. que deverá ser carimbado e assinado para solicitar a 
redefinição de senha; 

2) A seguir, deve-se providenciar a abertura de uma O.S. para solicitar a redefinição da senha do E-mail 
administrativo, com o problema: CONFIGURAÇÃO/MANUTENÇÃO EM E-MAIL PESSOAL-INSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL. O M.I. deverá ser digitalizado (escaneado) e anexado à sua O.S., através 
da opção "Anexar arquivo" que se encontra ao final da tela de O.S.. Separadamente, deve-se abrir uma O.S. 
para cada pedido de redefinição de senha; 

3) Quando a senha for redefinida, um e-mail será enviado para o respectivo responsável com um link que 
permitirá a redefinição da senha; 

4) Assim, acessar o link enviado, preencher as informações pedidas e redefinir a senha. 
5) A nova senha deverá conter oito ou mais caracteres alfanuméricos (letras e números). 
6) Evite senhas óbvias, como, por exemplo, que contenham data de nascimento, 123456, data de casamento, 

abcdefgh, hgfedcba, nomes de times de futebol, qwerty, nomes de filhos etc. Por segurança, senhas 
formadas unicamente por essas possibilidades não são aceitas, pois seriam fáceis de serem descobertas; 

7) Estratégia para criação de senha: utilize uma palavra base, mais uma expressão numérica à sua esquerda, 
mais uma sequência de caracteres aleatórios à sua direita, como, por exemplo: 4872aegyptiWYT@ ou 

8z43!BqnsepC@zqT 

8) Mas lembre-se: as senhas 4872aegyptiWYT@ e 8z43!BqnsepC@zqT deixaram de ser excelentes, pois 
fazem parte desse tutorial! 
 


