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ORIENTAÇÕES PARA RECUPERAÇÃO DE SENHA NA UFOP ABERTA 

1) Para redefinir sua senha, você deve clicar em “Esqueceu o seu usuário ou senha?” (Número 1 - 

Figura 1). Em seguida será redirecionado para a página de recuperação de senha. 

 

 
Figura 1 

 

2) Após clicar para redefinir a senha, você encontrará dois campos de busca, um pelo nome do 

usuário cadastrado (Número 2.1 - Figura 2) e, outro pelo endereço de e-mail cadastrado (Número 

2.2 - Figura 2). Após escolher o modo desejado e clicar em buscar, aparecerá uma mensagem de 

confirmação de envio do e-mail. 
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Figura 2 

3) Caso os dados estejam corretos receberá o e-mail com a recuperação (Figura 3). 

 

 
Figura 3 
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4) O e-mail corresponderá a (figura 4), tendo como o conteúdo um link (Número 4 - Figura 4) no 

qual redirecionará a página de redefinição da senha. 

  

 
Figura 4 

5) Na imagem abaixo (Figura 5) conta a página onde definirá a sua nova senha. Após definir a nova 

senha (Número 5.1 - Figura 5) e repetir no campo abaixo (Número 5.2 - Figura 5), basta clicar em 

“Salvar mudanças” (Número 5.3 - Figura 5) para confirmar a alteração. Estando tudo certo, será 

redirecionado para a página inicial do Moodle UFOP Aberta. 
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Figura 5 

DÚVIDA FREQUENTE 

 

 

Não recebi o e-mail de recuperação de senha!? 

 

Resposta: Verificar a caixa de spam (lixo eletrônico) (Número 6.1 - Figura 6) de seu endereço de e-

mail informado no passo 2 deste artigo para a recuperação de senha, certificando que o endereço 

informado está correto. Um exemplo na figura abaixo (Número 6.2 - Figura 6). 
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Figura 6 

 

Caso tenha feito a verificação acima, e ainda assim não recebeu o e-mail de recuperação, por 

favor, entre em contato com o suporte pelo e-mail: ufopaberta@ufop.edu.br. 


