
Senha do E-mail foi alterada, pois estava sendo utilizado para envio de SPAM-Procedimentos de solução 
 
 Na circunstância de que o E-mail institucional esteja enviando mensagens classificadas como SPAM, a senha 

desse E-mail será invalidada para proteger as informações institucionais/pessoais. Caso o usuário tenha um E-mail 

alternativo cadastrado no sistema Identidade UFU, será informado o fato e enviado um link, ou seja, uma mensagem 

será enviada ao seu E-mail Alternativo descrevendo o ocorrido e, ainda, com um link para que possa criar a nova 

senha. Este será o assunto: “[ID UFU] Geração de senha para Identidade UFU devido a utilização para envio de 

SPAM”. Por se tratar de um assunto extremamente grave, é necessário que o usuário utilize uma senha segura, 

DIFERENTE DA ANTERIOR, porque algum (HACKER) a descobriu. 

 
PROCEDIMENTOS PARA ALTERAÇÃO DA SENHA DO E-MAIL 

1) O usuário deverá ler com atenção a mensagem recebida e acessar o link enviado clicando sobre o 

mesmo ou copiando e colando no navegador; 

2) O sistema apresentar-lhe-á uma tela com um formulário para confirmação de informações pessoais, 

conforme exemplo abaixo: 

 
3) Preencha todos os dados e clique sobre “Criar Senha” para definir a nova senha do E-mail; 

Digitar o Seu E-mail, como, por exemplo: mariamariana@ufu.br 

Digitar o seu primeiro nome, considerando-se a inicial maiúscula/acentuação. 

Digitar o último sobrenome, considerando-se a inicial maiúscula/acentuação 

Digitar o número da matrícula SIAPE. 

Digite a nova senha. 

Redigite a nova senha. 

Clicar sobre “Criar Senha”. 



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

 
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 ser de tamanho oito.  

C) Importante: evite senhas óbvias, como, por exemplo, que contenham datas 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! 

F) Todos os servidores/discentes das diversas unidades acadêmico-administrativas-institucionais localizadas nos 

diversos campi da UFU que porventura tiverem alguma dificuldade na criação, recuperação de senha e identificação 

do E-mail @ufu.br deverão se dirigirem ao CTI-Centro de Tecnologia da Informação: 

 

Locais de atendimento da Divisão de Suporte ao Usuário do CTI: 
- Uberlândia, Campus Santa Mônica: Bloco 1J-CTI-Guichê de atendimento da Divisão de Suporte ao Usuário (ao lado 

do Centro de Convivência e do Banco Santander. O acesso ao guichê se dá através da rampa que remete ao guichê). 

Telefone para contato: (34) 3239-4303. 

- Uberlândia, Campus Umuarama: CTI- Divisão de Suporte ao Usuário-Bloco 2Y-Primeiro piso, Sala 16. Telefone para 

contato: (34) 3225-8040. 

- Campus Avançado de Monte Carmelo: CTI-Divisão de Suporte ao Usuário-Campus Araras-Bloco 1A-Sala 408. 

Telefone para contato: (34) 3810-1020. 

- Campus Avançado de Patos de Minas: CTI-Divisão de Suporte ao Usuário-Prédio Palácio dos Cristais-Sala 205-

Segundo Andar. Telefone para contato: (34) 3823-3714 (Ramal 33 - CTI). 

- Campus Avançado do Pontal: Divisão de Suporte ao Usuário-Bloco 1B-Subsolo-Sala do Centro de Tecnologia de 

Informação-CTI. Telefones para contato: (34) 3271-5274, (34) 3271-5275, (34) 3271-5276, (34) 3271-5277. 

 

 

 
 


