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Acessando o Gmail

● Acesse: https://mail.google.com/
● Utilize sua conta institucional para autenticar.

Funcionários e Docentes: nome_usuario@unicamp.br (mesma dos serviços de
e-mail, Eduroam, DAC, etc).

Alunos: a999999@dac.unicamp.br (e-mail da DAC ->  letra do nome + RA).

https://mail.google.com/


● Agora use as mesmas credenciais acima mas SEM o final @unicamp.br ou
@dac.unicamp.br.

Ativando o encaminhamento automático

● A configuração do encaminhamento automático só pode ser realizado no computador.



● Para ativar o encaminhamento automático, na página inicial, clique em
Configurações e depois em Ver todas as configurações.

● Na página Configurações que abrir, clique na guia Encaminhamento e POP/IMAP.
● Em sequência, clique em Adicionar um endereço de encaminhamento localizado

na seção Encaminhamento.

● Na janela que se abrir, digite o e-mail para onde você deseja encaminhar as
mensagens do e-mail institucional.

● Clique em Próxima.



● Na janela que se abrir, clique em continuar.

● Um código de confirmação foi enviado para o e-mail @hotmail.com para verificar a
permissão.

● Clique em OK.

● Uma mensagem será enviada para a sua conta de e-mail cadastrada.
● Faça login na conta que você adicionou.
● Acesse essa mensagem enviada pelo Gmail para confirmar a solicitação e adicionar a

conta em questão.



● A confirmação pode ser feita de duas maneiras:
1. Clique no link localizado no corpo da mensagem. O link abrirá uma janela de

confirmação. Clique em Confirmar para finalizar.

2. Para fazer a confirmação de outra maneira, copie o código de confirmação e
cole (ou digite) na janela mostrada abaixo.
Para finalizar, clique em Confirmar.



● Depois de realizar a confirmação, atualize seu navegador.
● Na seção Encaminhamento, clique na opção Encaminhar uma cópia do e-mail de

entrada para
● Se houver outros e-mail adicionados, escolha o de sua preferência. Nesse exemplo,

tem-se apenas o e-mail @.hotmail.
● Escolha o que deve acontecer com os e-mail. Recomenda-se selecionar a opção

manter cópia de E-mail da Unicamp na caixa de entrada.
● No fim da página, clique em Salvar alterações para finalizar.



Desativando o encaminhamento automático

● Para desativar o encaminhamento automático, siga para página inicial -
Configurações - Ver todas as configurações - Encaminhamento e POP/IMAP

(como mostrado no passo-a-passo anteriormente.
● Na seção Encaminhamento, clique em Desativar encaminhamento.
● Para concluir, clique em Salvar alterações.

Encaminhando somente determinados tipos de mensagens

● Talvez seja interessante selecionar apenas determinados tipos de mensagens para
serem encaminhadas. Para isso é necessário criar filtros de mensagens.

● Para criar um filtro de mensagem, clique na barra de Pesquisa situada na parte
superior da página inicial do Gmail.

● Clique no ícone Mostrar opções de pesquisa.

● Digite os critérios de pesquisa que forem relevantes para você e clique em Pesquisar.



● Verifique  se nos resultados da pesquisas mostram apenas os tipos de mensagens
que você quer encaminhar. Nesse exemplo, todas as mensagens que contêm a
palavra “teste” foram mostradas.

● Se o resultado da pesquisa não mostrar os resultados desejados, volte para página do
filtro de pesquisa e ajuste os critérios.

● Se o resultado foi positivo, volte para a página de pesquisa e clique em Criar Filtro.



● Depois, selecione a opção Encaminhar para e escolha o endereço de e-mail que
você queira receber o encaminhamento.

● Se não houver endereço de e-mail ou se o e-mail desejado não estiver na lista de
e-mail cadastrados, clique em Adicionar endereço de encaminhamento e siga as
instruções descritas na seção Ativando encaminhamento automático deste tutorial.

● Para finalizar, clique em Criar filtro. Pronto, as próximas mensagens que contém as
características escolhidas por você serão encaminhadas.

Observação: Quando alguém responde uma mensagem filtrada por você, a resposta só será
filtrada se atender aos mesmos critérios de pesquisa.

● Para editar ou excluir um filtro, siga para Configurações - Ver todas as configurações -
Filtros e endereços bloqueados.

● Selecione o filtro que você deseja alterar.
● Clique em editar para alterar algum critério de pesquisa. Depois clique em Continuar e, por

fim, em Atualizar filtro.
● Para apagar o filtro, clique em excluir.



Encaminhando para várias contas

● A configuração de Encaminhamento automático faz com que todas as mensagens sejam
encaminhadas para uma única conta.

● Se você desejar encaminhar e-mail para várias contas, siga as instruções descritas na seção
Encaminhando somente determinados tipos de mensagens deste tutorial. Assim,
aplicando filtros, será possível encaminhar diferentes tipos de mensagens para diferentes
emails.

Encaminhando os e-mails de outro serviço para o Gmail

● Pode ser que sua conta de e-mail não seja compatível com conexões seguras, se isso
acontecer sua conta de e-mail não poderá ser conectada à conta Unicamp.

Recebendo todas as mensagens

● Para receber todas as mensagens é necessário seguir dois  passos:

1. Alterando as configurações da outra conta

● Verifique se o acesso POP está configurado na sua outra conta
● Nesse exemplo, a conta @hotmail será usada, mas poderia ser @yahoo,

@bol ou qualquer outra.



● Para habilitar a função POP, acesse a sua conta e  siga para Configurações
- Email - Sincronizar email e depois selecione a opção Sim presente em
Permitir que aplicativos e dispositivos usem POP.

● Depois clique em Salvar para finalizar.

● Para configurar a função Pop de outra conta do Gmail, acesse a conta e
siga para Configurações - Ver todas as configurações e clique na guia
Encaminhamento e POP/IMAP

● Na seção Download POP, selecione Ativar POP para todos os emails.
● Na opção Quando as mensagens são acessadas com o POP, selecione

manter cópia do Gmail na Caixa de entrada.
● Para finalizar, clique em Salvar alterações.

2. Alterar as configurações da conta Unicamp



● Acesse a conta Unicamp e siga para Configurações - Ver todas as
configurações e clique na guia Contas e importação

● Na seção Verificar e-mail de outras contas, clique em Adicionar uma
conta de e-mail.

● Na janela que se abrir, digite o endereço da outra conta e clique em Próxima.



● Digite a senha da conta mostrada
● É recomendável que você selecione as opções Usar sempre uma

conexão segura (SSL) ao recuperar e-mail, Marcar as mensagens
recebidas e deixe as outras caixas desmarcadas.

● Para finalizar, clique em Adicionar conta.

● Voltando à página de Configurações, percebe-se que a conta foi
adicionada com sucesso.

● Caso o servidor não autorize o  acesso POP3 ou você esteja recendo uma
mensagem de erro, clique no link Check emails from other accounts -
Android - Gmail Help
ou entre em contato com o CCUEC pelo link Atendimento | Centro de
Computação

https://support.google.com/mail/answer/21289#zippy=
https://support.google.com/mail/answer/21289#zippy=
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/atendimento
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/atendimento


● Para receber todas as mensagens é necessário seguir dois  passos:

Recebendo apenas as mensagens antigas

● Para receber apenas as mensagens antigas em um encaminhamento, acesse sua
conta Unicamp, siga para Configurações - Ver todas as configurações e clique na
guia Contas e importação.

● Clique em Importar mensagens e contatos na seção Importar mensagens e
contatos.



● Na janela que se abrir, digite o endereço da conta que será importada e clique em
Continuar

● Siga as etapas seguintes e clique em Iniciar importação.

Observação: Leia com atenção as permissões do app Gmail ShuttleCloud Migration para
se certificar de que suas informações confidenciais podem ser acessadas por ele.

● Para parar de importar e-mails, acesse a sua conta, siga para Configurações - Ver
todas as configurações, clique na guia Contas e importação e clique em excluir na
seção Importar mensagens e contatos.

Mais Informações

● Para mais informações clique nos link abaixo
● Verificar e-mails de outras contas
● Encaminhar mensagens do Gmail automaticamente para outra conta
● Alias ou redirecionamento de e-mail | Centro de Computação

https://support.google.com/mail/answer/21289
https://support.google.com/mail/answer/10957?hl=pt-BR#zippy=%2Cencaminhar-os-e-mails-de-outro-servi%C3%A7o-para-o-gmail
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/servicos/alias-ou-redirecionamento-de-e-mail

