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Seção de Informática FCFRP <scinfor@fcfrp.usp.br>

ATENÇÃO: Pare um pouco, leia isto e evite transtornos no futuro. 
1 mensagem

Seção de Informática FCFRP <scinfor@fcfrp.usp.br> 10 de novembro de 2017 14:04
Cco: Lista alunos de Pós-graduação - FCFRP <alun_spg@fcfrp.usp.br>, Lista Docentes e Funcionários - FCFRP <doc_fun@fcfrp.usp.br>

Como todos sabem, a Universidade e a Google firmaram um termo de cooperação que possibilitará a todos a utilização, dentre outros recursos, dos serviços de
e-mail de forma ilimitada. 

Com o fim da migração dos e-mails @usp.br e mais recentemente @fcfrp.usp.br, a SENHA ÚNICA assumiu um papel de destaque e, por conta disto,
temos observado muitos problemas quanto a sua recuperação, devido ao seu esquecimento ou quando ela simplesmente expira. Lembramos que o
gerenciamento desta senha se dá a nível da STI em São Paulo e não temos qualquer controle administrativo daqui da FCFRP.

Hoje, a única forma de recuperar a SENHA ÚNICA é por meio do E-MAIL ALTERNATIVO previamente cadastrado junto ao Sistemas USP.
Assim, quem não tiver um e-mail pessoal externo (não pode ser da USP) deve criá-lo o mais rápido possível (pode ser do próprio Gmail, Hotmail, UOL, BOL,
Live, etc.) e cadastrá-lo nos Sistemas USP. 

Caso você não tenha um e-mail alternativo cadastrado nos Sistemas USP e esqueça sua Senha Única será necessário se dirigir pessoalmente a Seção Pessoal
/ Graduação / Pós-graduação, dependendo do seu caso e solicitar seu cadastramento.

 
Pedimos a todos que confirmem a existência ou não de um e-mail alternativo cadastrado nos Sistemas USP:

1) Por meio de um navegador, acesse o site https://id.usp.br/ e clique em "Entrar", se autenticando com seu nº USP e sua Senha Única. 

2) Na próxima tela clique em "Aceitar", sem alterar nada!

3) Se você NÃO tiver um e-mail alternativo cadastrado aparecerá a tela abaixo, onde você deverá clicar em "Informar e-mail alternativo".
      Caso já possua um e-mail alternativo cadastrado, pule para a etapa nº 9!

http://usp.br/
http://fcfrp.usp.br/
https://id.usp.br/


10/11/2017 E-mail de Universidade de São Paulo - ATENÇÃO: Pare um pouco, leia isto e evite transtornos no futuro.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=bb118a414b&jsver=BGpiTGkjMX0.pt_BR.&view=pt&search=sent&th=15fa6ad096a82565&siml=15fa6a… 2/4

 

4) Digite seu e-mail alternativo e clique em "Avançar".

 

5) Clique no botão "Confirmar". 

 

6) Note que será enviado um e-mail de confirmação para este e-mail alternativo que foi cadastrado! 
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7) Em outra aba do navegador, acesse seu e-mail alternativo, abra o e-mail que enviaram e clique no link de confirmação. 

 

8) Na aba do site id.usp.br é só finalizar clicando em "Continuar". Talvez seja necessário você sair e se logar novamente neste site para ver o status
dos seus e-mails! 

 

9) Basta clicar em "Meus emails", conforme a figura abaixo.

 

- Deverá aparecer o seu endereço e-mail alternativo cadastrado. Inclusive é por este caminho que você conseguirá alterá-lo caso seja necessário,
seguindo os mesmos procedimentos descritos acima!

 

* Caso precise consultar este tutorial novamente ou outras informações relevantes da nossa Seção, acesse nosso site: http://fcfrp.usp.br/ti/

--  
   Seção Técnica de Informática 
   Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - USP 
   Avenida do Café, s/nº - Ribeirão Preto/SP - CEP 14040-903 

http://id.usp.br/
http://fcfrp.usp.br/ti/
http://fcfrp.usp.br/ti/
http://fcfrp.usp.br/
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   Sala 04 A-M (Bloco M, térreo)  
    
 - Telefone: (16) 3315 - 4173 
 - E-mail: scinfor@fcfrp.usp.br 

Livre de vírus. www.avast.com.

http://fcfrp.usp.br/ti/localizacao_scinfor.jpg
mailto:scinfor@fcfrp.usp.br
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