
Como ativar o processo de autenticação em 2 etapas na
plataforma GSuite da UFV

1. Acesse sua conta de e-mail da UFV no Gmail: (google.com/gmail)

2. Clique no botão de configuração (botão com a logomarca da UFV), localizado no canto
superior direito da página do Gmail. Em seguida clique no botão Conta do Google.
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3. Dentro  da  página  de  Configurações  da  Conta,  no  menu  lateral,  clique  na  opção
Segurança.

4. Ainda nesta página, na área Como fazer login no Google, clique no link Desativado
para iniciar o processo de configuração.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, tenha em mãos seu dispositivo móvel com
acesso à Internet e devidamente configurado com a sua conta @ufv.br.
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5. Clique no botão PRIMEIROS PASSOS.

6. Faça novamente o login na sua conta.
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7. Na  tela  serão  listados  os  dispositivos  que  você  possui  com  sua  conta  @ufv.br
configurada. Clique no botão  TENTAR AGORA  para que o Google possa enviar uma
confirmação de segurança para o seu dispositivo móvel.
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8.  No seu dispositivo móvel, surgirá uma tela de confirmação de segurança. Toque no
botão SIM.

5



9. De volta ao computador, verifique se as informações estão corretas, pois o assistente
enviará uma mensagem de texto para o número telefônico informado na tela. Você poderá
modificá-lo, caso não seja o número correto. Com os dados todos corretos, clique no
botão ENVIAR.

10. Verifique no seu dispositivo móvel o código de verificação enviado via mensagem de
texto. Digite o código e, em seguida, clique no botão PRÓXIMA.
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11.  Por fim,  clique no botão  ATIVAR  para finalizar  o  processo de autenticação em 2
etapas na sua conta do GSuite da UFV.

12.  Em  seguida,  esta  tela  surgirá  mostrando  todas  as  informações  a  respeito  da
configuração realizada. Caso apareça esta tela, o processo foi realizado com sucesso.
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