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 Como configurar número de telefone e e-mail para recuperação de senha 

1 - Acesse o site do Google (https://www.google.com.br/). Se você estiver logado com uma 
conta no Google, desconecte-a para realizar novo login. Clique no botão “Fazer login”.

 Clique no botão “Fazer login”

https://www.google.com.br/


2 - Digite o seu e-mail institucional (ex: fulano@ufrrj.br).

Quando você solicitou a criação, você recebeu o seu e-mail institucional e uma senha 
provisória para o primeiro acesso. Veja sua caixa de mensagem para obter as informações 
necessárias.

3 – Caso apareçam duas opções de conta no Google, clique em “Conta do Google 
Workspace”.

Digite o seu
e-mail 
insitucional. 
Clique no botão 
“Próxima”

Clique em “Conta 
do Google 
Workspace”



4 – Digite a senha que você recebeu para o primeiro acesso. Clique em “Próxima”.

5 – Verifique se aparece a primeira letra do seu e-mail institucional. Clique na letra e, 
depois, clique no botão “Gerenciar sua Conta do Google”

Digite a sua 
senha.



6 – Clique em “Segurança”.

7 – Clique  em “Telefone de recuperação” para inserir e/ou alterar o número de telefone.



8 – Digite a senha do seu e-mail institucional e clique em “PRÓXIMA”.

9 – Clique na figura do lápis para digitar o número do telefone.



10 – Digite o número do telefone e clique em “ATUALIZAR”.

11 – Clique  em “E-mail de recuperação” para inserir e/ou alterar o e-mail.



12 – Digite a senha do seu e-mail institucional e clique em “PRÓXIMA”.

13 – Digite um outro e-mail que você já utiliza e clique em “Próxima”.



14– Verifique se o telefone de recuperação e o e-mail de recuperação foram inseridos com 
sucesso. 

15 – A partir deste momento, caso você esqueça a senha utilizada para acessar o seu e-
mail institucional, poderá recuperá-la através de uma mensagem enviada pelo Google para 
o seu número de telefone celular e/ou e-mail de recuperação. Para solicitar a senha, basta 
clicar em “Esqueceu seu e-mail?” na tela de login do Google.



Caso ocorram dúvidas que não foram respondidas neste tutorial, envie uma mensagem 
detalhando o problema para o e-mail @ctur.tic@ufrrj.br.
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