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Descrição do Serviço
O Conecta é um serviço da DTI, que utiliza software livre, para armazenamento e sincronização de 
arquivos corporativos da rede administrativa.

Com ele é possível acessar os arquivos, via Web, de maneira segura, não apenas de dentro da rede 
UFMG, bastando estar conectado à internet e possuir as credenciais com a devida permissão. Possui 
também bate papo com videochamada, conferência e outros serviços.

Acesso ao sistema
O acesso é feito com as credenciais do MinhaUFMG e será fornecido apenas para usuários da 
administração central da UFMG.

Para acessar, entre no endereço https://conecta.ufmg.br, e após autenticação o usuário é direcionado 
para a página inicial do sistema semelhante a imagem abaixo:

Figura -  1 - Página Conecta

https://conecta.ufmg.br/


Conhecendo os elementos da página do serviço
Menu de seleção de aplicativos (1): 
Localizado no canto superior esquerdo, você encontrará todos os seus aplicativos que estão disponíveis 
no conecta. Clicar em um ícone de aplicativos redirecionará você para o aplicativo.

Informações do aplicativo (2): 
Localizado na barra lateral esquerda, fornece filtros e tarefas associados ao aplicativo selecionado. Por 
exemplo, quando você está usando os aplicativos Arquivos, você tem um conjunto especial de filtros 
para encontrar rapidamente seus arquivos, como arquivos recentes.

Application View (3): 
O campo central principal na interface do usuário do Conecta. Este campo exibe o conteúdo ou os 
recursos do usuário do seu aplicativo selecionado.

Barra de Navegação (4): 
Localizada sobre a janela de visualização principal (a Visualização do Aplicativo), essa barra fornece um 
tipo de navegação que permite migrar para níveis mais altos da hierarquia de pastas até o nível raiz 
(home).

Novo (5): 
Localizado na Barra de Navegação, o botão New permite criar arquivos, pastas e fazer download e 
upload de arquivos.

Pesquisa(6): 
Clique na lupa no canto superior direito de para procurar por arquivos.

Menu Contatos (7): 
Fornece uma visão geral sobre seus contatos e usuários em seu servidor. Você pode iniciar diretamente 
uma videochamada com eles.

Galeria (8).
Se parece com quatro pequenos quadrados e leva você diretamente para sua galeria de imagens.

Configurações (9): 
Clique na foto do seu perfil, localizada à direita do campo Pesquisar, para abrir o menu suspenso 
Configurações

Notificações (10):
Notificações do sistema



Organizar ícones do Menu de Seleção de Aplicativos
Para organizar os ícones do menu de seleção de aplicativos, vá em “Classificar aplicativos” clicando no 
botão superior direito com as suas iniciais, então selecione “Configurações”.

Figura -  2 - Acessando Configurações

Então clique em “Classificar aplicativos” clique e arraste os ícones conforme sua necessidade.

Figura -  3- Classificar Aplicativos



Trabalhando com arquivos
No menu de seleção de aplicativos selecione a opção “Arquivos”, e tenha acesso aos arquivos, talvez 
seja necessário clicar em “More” para localizar “Files”. Você pode Organizar ícones do Menu de Seleção 
de Aplicativos, para que ele fique localizado em num local mais conveniente no menu de seleção de 
aplicativos

Figura -  4 -Trabalhando com arquivos

Obtendo detalhes, renomeando, movendo, baixando e apagando arquivos e 
pastas
O botão três pontinhos permite que se faça operações com arquivos e pastas, ele fica localizado a frente
de cada arquivo ou pasta

Figura -  5- Operações com arquivos



Movendo, copiando, baixando e apagando vários arquivos
 É possível realizar ações com um conjunto de arquivos e/ou pastas. Use a caixa de seleção para marcar 
mais de um arquivo para habilitar o botão Ações. Assim é possível mover, ou copiar, baixar ou deletar os
itens selecionados

Figura -  6 - Trabalhando com vários arquivos

Acessando arquivos pelo Windows Explorer
Após acessar o ConectaUFMG, no aplicativo Arquivos, clique em configurações na parte inferior à 
esquerda e copie o link WEBDAV, como mostrado na figura:

Figura 7 - Acessando arquivos



Então abra o Windows Explorer e cole na barra de endereço

Será solicitado as credenciais, a senha deverá ser gerada no próximo passo

Figura 9 - Credenciais

A senha deverá ser gerada no ConectaUFMG via WEB (Ver imagem abaixo), clicando em Configurações 
no ícone no canto superior direito da tela, e então em Segurança.  Na parte inferior da tela clicar em 
Criar nova senha de aplicativo, será necessário confirmar sua senha do minha UFMG. Copie a senha e 
clique em concluir

 Essa senha deverá ser usada na tela anterior, lembrando que nessa ocasião será usado apenas o login 
do minhaUFMG e a senha gerada

Figura 10 - Gerar senha de aplicativo



Caso queira revogar a senha de aplicativo usada em determinado dispositivo, basta clicar nos 3
pontinhos referentes a senha criada e clicar em revogar

Figura 11 - Revogar senha de aplicativo

Após isso caso queira que a sua unidade fique como uma unidade de rede e clique no ícone Computador
Então clique em Mapear unidade de rede, e cole o link copiado no passo anterior no campo pasta, e 
clique em concluir



Figura 8 - Mapear unidade de rede



Aplicativo de acesso à arquivos para dispositivos Móveis
O acesso aos arquivos podem ser realizados por dispositivos móveis tanto em Android quanto em IOS 
(Apple), através do aplicativo Nextcloud e podem realizar  através do Nextcloud Talk tanto em Android 
e IOS.

Passos para configurar ConectaUFMG e acessar arquivos no Android
Ir à Play Store do seu celular, pesquisar pelo aplicativo “NextCloud” e instalar:

Figura 12- Loja

Figura -  13- Tela de Entrar

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextcloud.client&hl=pt_BR
https://itunes.apple.com/us/app/nextcloud-talk/id1296825574
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextcloud.talk2&hl=pt_BR
https://itunes.apple.com/br/app/nextcloud/id1125420102?mt=8


Digite em nome do servidor conecta.ufmg.br

Figura -  14 -Endereço do servidor

Clique então em entrar, e será redirecionado para a página do minhaUFMG, digite suas credenciais.

Figura -  15- ConectaUFMG UFMG Android



Clique em Grant Access

Figura -  16- Aviso Legal

Clique em permitir

Figura -  17- Concedendo permissões



Figura -  18- Acesso as pastas



Passos para configurar ConectaUFMG e acessar arquivos no IOS

Figura 19 - Localizar no App Store e Instalar

Figura 20 Tela Entrar ConectaUFMG

Digitar o endereço do conectaUFMG “conecta.ufmg.br”



Figura 21- Endereço do conectaUFMG

Figura 22- Entrar



Entrar com o usuário e senha do MinhaUFMG

Figura 23- Logar minhaUFMG

Figura 24- Conceder acesso à conta



Figura 25- Acesso as pastas



Chamadas de áudio e vídeo
No menu de seleção de aplicativos selecione a opção “Talk”, e tenha acesso as conversas, talvez seja 
necessário clicar em “More” para localizar “Talk”. Você pode Organizar ícones do Menu de Seleção de 
Aplicativos, para que ele fique localizado em num local mais conveniente no menu de seleção de 
aplicativos

Figura 26- Acessando o Talk

Clique em “Nova Conversa”, e digite um nome para a conversa.

Figura 27 - Nova Conversa



Ao digitar um nome, será possível criar conversa. 

Figura 28- Buscar contato

Após isso já é possível adicionar participantes apenas digitando o login do minha UFMG, ou enviar link 
para acesso a conversa, e até mesmo definir uma senha para acesso a conversa.

Figura 29- Conversa

Após isso pode iniciar uma conversa com voz e vídeo, para isso preciso ter uma câmera e microfone 
instalado no computador.



Instalando e configurando ConectaUFMG para Chamadas de Áudio e vídeo no 
IOS
No App Store, buscar pelo aplicativo Nextcloud Talk e instalar e abrir.

Figura 30- Instalando nextcloud para IOS

Digitar o endereço “conecta.ufmg.br” e clicar em Login

Figura 31 - Logando no ConectaUFMG



Em seguida, conectar à sua conta da MinhaUFMG

Figura 32- Conectando

Entrar com o seu usuário e senha da MinhaUFMG

Figura 33- Credenciais minhaUFMG



Conceder acesso à sua conta ConectaUFMG UFMG

Figura 34- Concedendo acesso à conta

Na próxima tela estarão os seus contatos que foram previamente adicionados ao ConectaUFMG pelo 
navegador.

Figura 35- Lista de contato ConectaUFMG Talk



Com o Nextcloud Talk será possível iniciar uma conversa de texto, áudio ou vídeo com os seus contatos:

Figura 36- Conversa de texto, áudio ou vídeo

Instalando e configurando ConectaUFMG para Chamadas de Áudio e vídeo no 
Android
Em endereço do servidor, digite conecta.ufmg.br

Figura 37- Endereço do servidor



Na próxima tela clique em entrar

Figura 38- Conceder acesso

Então digite as credenciais do minhaUFMG, e clique em entrar

Figura 39- Credenciais minhaUFMG



Clicar em Grant Access

Figura 40- Acesso à conta

Para iniciar uma conversa é preciso cria-la primeiro, veja como criar 

Figura 41- Iniciar conversa



Clicando em pesquisar, digite o login ou nome da pessoa, e aguarde a pesquisa retornar, então selecione
o (s) usuário (s) que deseja conversar, então clique em concluído. É possível adicionar vários usuários em
uma mesma conversa

Figura 42- Adicionando contatos à conversa
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