UFJF – DSI – CGCO
Tutorial – Criando um endereço eletrônico via Gmail
1) No navegador (browser), digite o endereço www.gmail.com

2) A página abaixo deverá ser exibida. Para criar uma nova conta de e-mail, devese clicar no botão “Criar uma conta”, destacado na figura seguinte:
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3) Após clicar no botão “Criar uma conta”, uma janela será aberta, exibindo um
formulário que deverá ser preenchido para concluir a criação da conta de e-mail.
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Nesse formulário, os dados do criador da conta de e-mail devem ser preenchidos.
a) Preencher os campos “Nome” e “Sobrenome”.
b) Preencher o campo “Nome de login desejado”, que será o nome de usuário. Este
nome de usuário deve ser válido e será o futuro e-mail do usuário. Ou seja, se o
“Nome de login” for fulano, o e-mail cadastrado será fulano@gmail.com. O
usuário ainda tem a opção de clicar no botão “Verificar disponibilidade!”, para
se assegurar de que o login digitado é válido e que ainda não existe um usuário
com esse mesmo login.
c) Digitar uma senha no campo “Escolha uma senha”. Essa senha será usada para
acessar a conta e deve conter, no mínimo, 8 caracteres. Logo em seguida, essa
mesma senha deve ser redigitada no campo “Digite a senha novamente”.
d) Escolher a pergunta de segurança e preencher uma resposta para essa pergunta,
para que posteriormente você possa recuperar a senha perdida.

e) Preencher o campo “Verificação de palavras”, conforme orientação abaixo.

f) Para finalizar, clicar no botão “Aceito. Criar minha conta.”
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4) Pronto! Se todas as informações inseridas no formulário estiverem corretas,
então a conta de e-mail será criada e apresentará a seguinte tela:

Clicando em “Mostrar minha conta”, você será redirecionado para a tela do seu e-mail:
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5) A partir daí, sempre que o usuário quiser acessar sua conta de e-mail para
verificar sua caixa de entrada ou enviar mensagens para outros destinatários,
basta que ele acesse o site www.gmail.com (como descrito no item 1), preencha
os campos “Nome de usuário” e “Senha” e clique no botão “Login”.
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