Delegação de Caixa de Correio - Acesso via Web para e-mail
institucional
A delegação permite que o usuário consiga abrir um e-mail institucional a partir do seu login do
minha UFMG. A delegação envolve duas Etapas que são as de Conceder Acesso a Caixa de
Correio e a de criar atalhos para correio

Conceder Acesso a Caixa de Correio
Clique em Arquivo > Preferências.

Clique em Correio e, em seguida, clique na guia Acesso e Delegação e depois em
Adicionar. (Para alterar o acesso já concedido a uma pessoa ou grupo, clique em uma pessoa
ou grupo na primeira lista. A segunda lista mostra que acesso a pessoa ou o grupo já tem. Para
modificar esse nível de acesso, clique em Alterar acesso.)

Na página de Adicionar pessoas/grupos clique em no icone de um seta para Baixo. Irá
aparecer a tela para Selecionar Nome, Nela é importante que o diretório esteja o UFMG Livro
de Endereços, caso quem vá acessar a caixa tenha caixa de correio do minhaUFMG ou
Usuários de Páginas caso quem vá abrir tenha apenas optado pelo redirecionamento. Após
selecionar o diretório correto encontre o nome do usuário e clique em Ok

Você retornará a tela para configuração dos demais elementos de segurança. Marque
conforme as opções mostradas na imagem e de OK nas próximas duas janelas.

Criação de atalhos para correio Delegado
Acesse a caixa de correio e clique em preferências.

Agora clique em Delegação >> Atalhos . Agora clique no icone de uma seta para baixo na
parte a direita.

No campo pesquisar em: Selecione UFMG Livro de Endereços e em Pesquisar: Comece a
digitar o NOME do e-mail e clique em Pesquisar.
Selecione a caixa de correio no campo Resultadoes da Pesquisa, depois clique em Adicionar e
em OK.

Agora clique em Salvar e Fechar. A janela será recarregada, caso isso não aconteça, atualize a
página.

Para acesso a caixa de correio basta ir em Outro Correio e Clicar no icone correspondente a
caixa desejada.
ATENÇÃO: Bloqueadores de Popup impedem que o correio seja aberto, lembre-se de
permitir o dominio *grude.ufmg.br
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