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1 - Portal MinhaUFMG 

 

O minhaUFMG é um portal que oferece à sua comunidade o direito de acesso a 

vários serviços, através de uma conta de uso exclusivamente pessoal, não 

compartilhável, que equivale a uma assinatura digital. 

A autenticação e acesso aos principais recursos de tecnologia da informação a seus 

alunos, funcionários, professors e prestadores de serviço se dão atraves desta conta. 
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2 - Obtenção do acesso ao portal 

 

Para ter acesso ao portal o usuário deve possuir um vínculo com a universidade que 

é comprovado pelo seu número de registro/matrícula, através desse número é 

gerada uma Carta NIP que contém as informações necessárias para criar o cadastro 

no portal.  

A carta NIP é gerada automaticamente e enviada para o e-mail registrado no ato da 

matrícula para alunos da graduação e pós graduação. Professores, funcionários e 

alunos de disciplina isolada devem procurar o suporte DAC/CECOM tendo em mãos 

um documento de identificação e número de registro/matrícula para a geração da 

carta. 

A geração do número de matrícula não é uma atribuição da DTI, sendo assim o 

requisitante que não possuir ou não souber o seu número de matrícula deve procurar 

se informar sobre o mesmo diretamente com os responsáveis que são: sessão de 

pessoal (no caso de funcionários e professores) e secretária ou colegiado do curso 

(no caso de alunos). 
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3 - Criando o cadastro inicial no portal MinhaUFMG 

 

Para criar o cadastro acesse: https://sistemas.ufmg.br 

No menu inicial selecione a opção ‘Novo usuário? Veja como acessar o portal’. 

 

 

O link anterior irá redireciona-lo para a página abaixo, selecione a opção ‘Cadastro 

Inicial’ para iniciar o seu cadastro. 
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A partir dessa etapa será necessário utilizar as informações contidas na carta NIP 

como o número de usuário e os Números de Identificação Pessoal, conforme a 

imagem a seguir: 

 

 

O número de usuário e os números de identificação são gerados aleatoriamente de 

forma que nenhum usuário possui os mesmos números por questões de segurança. 

 

O link ‘Cadastro Inicial’ mostrado anteriormente irá redireciona-lo para a página 

abaixo: 

 

 

 

Entre com o Número de usuário presente na sua carta NIP e clique em ‘Entrar’. 
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Na página seguinte confira os seus dados e selecione o login e senha, ambos devem 

seguir as regras apresentadas pelo sistema. O login escolhido será o seu nome de 

usuário e você irá utiliza-lo para acessar o portal. 

 

 

 

Após escolher o login ele irá informa-lo um que o seu endereço de e-mail é o seu 

login@ufmg.br porém esse não é um e-mail com caixa de entrada mas sim um 

registro pessoal no sistema de coreio da universidade. Agora você deve escolher 

entre criar uma caixa de entrada dentro do portal MinhaUFMG ou redirecionar o seu 
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registro para uma caixa de correio externa já existente (ex @gmail.com 

@hotmail.com). 

 

 

 

 

 

 

3.1 - Redirecionando a caixa de entrada @ufmg.br 

A imagem abaixo mostra como fazer o redirecionamento para uma caixa de correio 

externa: 
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Caso deseje efetuar o redirecionamento basta selecionar está opção, entrar com os 

um e-mail externo válido e o NIP nº1 (caso você já tenha usado algum NIP ou esteja 

com a segunda via da carta o NIP solicitado será outro). Após entrar com os dados 

abra a página com os Termos de Uso, leia-os e clique em ‘Aceitar’ antes de 

selecionar a opção ‘Registrar’. 

Quando se registrar no portal a seguinte janela será exibida, ela mostra os seus 

dados: login (usuário), e-mail principal (seu registro nos servidores de correio da 

instituição) e o e-mail externo para qual a caixa de entrada será redirecionada, feito 

isso aguarde no mínimo 30 minutos para tentar acessar o portal com login e 

senha definidos por você. 

 

 

 

Após se registrar no portal será enviado para o e-mail cadastrado uma mensagem 

contendo uma chave de ativação que deve ser posteriormente inserida no portal para 

validar o e-mail externo como caixa de entrada. 
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Após receber a mensagem entre no portal MinhaUFMG, haverá um aviso para fazer 

o redirecionamento de e-mail, vá na opção ‘Redirecionar Mensagens’ e ative a chave 

como nas imagens a seguir: 
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Após seguir os passos e redirecionar a caixa de correio é imprescindível aguardar 

no mínimo 24 horas para acessar a UFMG Virtual (Moodle). Assim que realizar o 

redirecionamento não tente refazer a operação pois isso anulará a chave de ativação. 
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3.2 - Criação de uma caixa de entrada interna 

 

Se deseja criar uma caixa de coreio interna, selecione a segunda opção ‘Criar caixa 

de correio na UFMG’, a janela abaixo será aberta, clique em ‘Criar caixa de correio’, 

selecione a primeira opção e vá em cadastrar solicitação. 
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Após cadastrada a solicitação a janela irá desaparecer e a tela de cadastro estará da 

seguinte forma: 
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Entre com o NIP nº1 (caso você já tenha usado algum NIP ou esteja com a segunda 

via da carta o NIP solicitado será outro), após entrar com o úmero NIP abra a página 

com os Termos de Uso, leia-os e clique em ‘Aceitar’ antes de selecionar a opção 

‘Registrar’. 

Após se registrar aguarde no mínimo 30 minutos para tentar acessar o portal 

com login e senha definidos por você. 
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4 - Contato 

 

O CECOM possui um suporte próprio para os assuntos relacionados ao portal 

MinhaUFMG, como: 

 Geração de carta NIP; 

 Auxilio para o cadastro inicial no portal MinhaUFMG; 

 Auxilio para criação de caixa de correio e redirecionamento de mensagens; 

 Suporte para a UFMG Virtual (Moodle); 

 

Nº de Telefone: 3409-4009 

E-mail: suporte@dti.ufmg.br 

Atendimento: de segunda à sexta das 08:00 as 18:00 

 


