
ATENÇÃO: se você ainda não ativou o login duplo para a sua conta, você tem até 

o dia 24 de abril para fazê-lo. Se isto não for feito, você não terá como acessar a 

sua conta a partir do dia 25 de abril. 

Para ativar o LOGIN DUPLO clique no link a seguir usando um computador de mesa 

ou laptop e siga as instruções: http://accounts.google.com/SmsAuthConfig?hl=pt_BR 

O login duplo é uma segunda senha gerada automaticamente pelo Google. É uma 

proteção a mais para sua conta. Ele é de uso OBRIGATÓRIO para todos usuários do 

Webmail UFJF Google.  

 

O Google oferece três métodos de envio da senha do login duplo, que você deverá 

informar para acessar a sua conta, quando ele for requisitada. São eles: 

 

MÉTODO 1: A senha do login duplo pode ser enviada para seu celular cadastrado no 

Google, via SMS (torpedo) ou para um telefone fixo ou celular através de ligação de 

voz. Clique em https://accounts.google.com/b/0/SmsAuthSettings#devices para 

cadastrar um telefone no Google. Veja que não é necessário ter um celular para usar este 

método. Ele pode ser feito usando um telefone fixo. É um método prático mas há um 

certo risco em ficar dependente só dele pois é necessário que você tenha acesso ao 

telefone cadastrado no Google e isto pode não acontecer por vários motivos: furto do 

celular, ausência de sinal da operadora, distância do telefone fixo, etc. 

 

MÉTODO 2: a senha do login duplo podem ser obtida através da instalação do 

aplicativo Google Authenticator no seu smartphone. Ele funciona mesmo que seu 

celular esteja sem sinal da operadora ou sem conexão com a internet. É o método mais 

prático para quem tem smartphone. Para saber como baixá-lo e como usá-lo clique 

em: 

 https://support.google.com/accounts/answer/1066447?hl=pt-BR 

 

MÉTODO 3: podem ser geradas senhas de reserva do login duplo para você anotar ou 

imprimir e usar quando não estiver com seu celular, ou sem sinal, ou longe do telefone 

fixo. Quem não tem celular, deve usar este método necessariamente. É o método mais 

garantido de todos por isso recomendamos que seja usado como último recurso quando 

não for possível usar o método 1 ou 2 para obter a senha do login duplo. Clique aqui 

para saber mais detalhes: 

 https://support.google.com/accounts/answer/1187538?hl=pt-BR 

 

Recomendamos usar os três métodos pois cada um tem suas vantagens. 
 

Para saber mais sobre o LOGIN DUPLO clique em: 

https://sites.google.com/a/engenharia.ufjf.br/webmail/login-duplo  

 

Caso você não consiga saber sua senha do login duplo por nenhum dos três métodos 

acima, então você deverá entrar em contato com a administração do Webmail UFJF 

Google solicitando uma senha do login duplo para a sua conta. Mas atenção: isto 

normalmente leva de um a dois dias para se ter retorno pois é um processo que depende 

da nossa disponibilidade pois é totalmente manual. 
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