
Senha redefinida do E-mail administrativo: Procedimentos para criar nova senha 

 

1. Ao receber a mensagem de recuperação de senha, com assunto: “[ID UFU] Geração de senha para 

Identidade UFU”, o usuário deverá ler com atenção a mensagem e acessar o link enviado clicando no 

mesmo ou copiando e colando no navegador; 

2. O sistema apresentará uma tela com um formulário para confirmação de informações pessoais, conforme 

tela abaixo: 

 

 

 
 

 

1. Preencha todos os dados e clique em “Criar Senha” para definir a nova senha do E-mail administrativo; 

2. Em caso de sucesso será exibida a mensagem: “Sua senha foi definida com sucesso”. 

 

Observações 

 

Observações 

Caso seja apresentada a mensagem de erro "Os dados informados estão incorretos", verifique as seguintes 

possibilidades: 

A) Se a sua matrícula SIAPE possuir sete dígitos, apague o último digito, ou seja, o dígito verificador; 

B) Verifique a senha informada, que deve possuir letras e números e ainda conter oito caracteres.  

 

Digitar o E-mail administrativo completo, como, por exemplo: secretariappggcc@facic.ufu.br 

 

Neste campo, digitar o primeiro nome do (a) Diretor (a) responsável, com letra inicial maiúscula/acentuação 

Neste campo, digitar o último nome (sobrenome) do (a) Diretor (a) responsável com letra inicial maiúscula/acentuação. 

 

Digitar o número do SIAPE (SIGEPE) do (a) Diretor (a) responsável. 

Digitar o número do CPF do (a) Diretor (a) responsável. 

Digitar a Nova Senha com oito ou mais caracteres necessariamente alfanuméricos. 

Redigitar a nova Senha. 

Clicar sobre "Criar Senha". 



C) 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; 

D) Sugestão de 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 

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

parte desse tutorial! 


