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É a permissão para que pessoas ou grupos específicos

tenham acesso de leitura ou edição aos aplicativos de

Correio e Agenda de outro usuário.

Tipos de permissão: leitura, criação e envio de

mensagens, exclusão de mensagens, criação e exclusão

de entradas na agenda, dentre outros.

Na Administração Central da UFMG essa funcionalidade é

usada para gerenciar mensagens das Caixas de Correio

Institucional – CCI e entradas de agenda de Chefias

imediatas.

O que é DELEGAÇÃO?
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Para facilitar o acesso ao correio de outro usuário para

leitura, encaminhamento, edição ou exclusão de

mensagens desse usuário.

Para dar acesso à Agenda de outro usuário para leitura,

criação, edição e exclusão de entradas na Agenda do outro

usuário.

Por que DELEGAR?
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Como delegar acesso?

1. Abra o correio, clique em Arquivo e, em seguida, clique 

em Preferências.

2. Clique em Correio e depois em Acesso e delegação. 

Siga os procedimentos na aba Acesso ao Correio e à 

Agenda:
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Como delegar acesso?

Para especificar uma nova pessoa ou grupo a quem conceder acesso, clique

em Adicionar e, em seguida, especifique a pessoa ou grupo para delegar acesso.
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Como delegar acesso?

Especifique a pessoa ou grupo no campo Somente esta pessoa ou grupo.
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Como delegar acesso?

Para acesso a todos as funcionalidades clique em Correio, Agenda, A Fazer e

Contatos e, em seguida selecione uma opção de Acesso e clique em OK:

Opção Descrição

Ler qualquer documento Concede acesso Leitor, para que o delegado possa ler suas mensagens, itens A Fazer 

e entradas de agenda e de contatos

Ler e criar qualquer documento e enviar mensagens em seu 

nome

Concede acesso Leitor, conforme descrito acima, além do acesso Autor e do 

privilégio Criar documentos, de forma que o delegado possa criar e enviar 

mensagens, criar itens A Fazer e criar entradas de agenda e de contatos por você

Ler, editar e criar qualquer documento, enviar e-mail, ativar 

Ausência do escritório

Concede acesso Leitor e Autor e o privilégio Criar documentos, conforme descritos 

acima, além do acesso Editor, para que o delegado possa editar mensagens, itens A 

Fazer e entradas de agenda e de contatos, assim como sinalizar mensagens para 

acompanhamento e ativar a notificação de ausência do escritório

Ler, editar, criar e excluir qualquer documento, enviar e-mail, 

ativar a Ausência do escritório

Concede acesso Leitor, Autor e Editor e o privilégio Criar documentos, conforme 

descritos acima, além do privilégio Excluir documentos, para excluir qualquer 

documento, inclusive mensagens, itens A Fazer e entradas de agenda ou de 

contatos

Ler/criar qualquer documento, excluir documentos que 

tenham criado e enviar e-mail em seu nome

Concede acesso Leitor e Editor e privilégios para criar e excluir documentos, 

conforme descritos acima, mas o delegado pode excluir somente documentos que 

ele próprio tenha criado e não documentos criados por você ou por outras pessoas
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Como delegar acesso?

Para delegação de acesso apenas a Agenda clique em Agenda, A Fazer e

Contatos e, em seguida, selecione uma opção em Acesso e clique em OK.

Opção Descrição

Ler qualquer entrada na Agenda, Contato ou item A Fazer Concede acesso Leitor, para que o delegado possa ler todos os 

seus itens A Fazer e entradas de agenda e de contatos

Ler, criar, editar e excluir qualquer entrada na Agenda, Contato e 

item A Fazer

Concede acesso Leitor, conforme descrito acima, além de acesso 

Autor e Editor e privilégios para criar e excluir documentos, para 

que o delegado possa criar, editar e excluir itens A Fazer e 

entradas de agenda e de contatos



10

Como abrir a CCI Delegada?

Após realizada a Delegação deve-se criar atalhos na sua caixa de correio.
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Como abrir a CCI Delegada?

Cliente Notes minhaUFMG
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A definição das preferências de

delegação altera a Lista de Controle

de Acesso (ACL) do aplicativo de

correio.

IMPORTANTE!!

É necessário ser o proprietário do

aplicativo de correio para delegar

acesso.
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Vantagens da Delegação

1. Possibilita o acesso web às Caixas de Correio 

Institucionais;

2. Facilita o acesso a várias caixas de correio 

simultaneamente;

3. Facilita o controle de quem está utilizando determinada 

CCI.
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Desvantagens da Delegação

1. Mensagens lidas pelos delegados não ficam 

marcadas como lidas para o proprietário ou outros 

delegados;

2. A criação de Pastas na CCI Delegada não é 

permitida.

3. O acesso aos Formulários Institucionais ainda não é 

possível.



Perguntas?
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Muito obrigado!
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