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Guia - Novo sistema de e-mail corporativo 
 
- Acessando o novo cliente E-mail Microsoft Exchange. 
 
1º Passo: 
Você receberá um e-mail da SEGPLAN, contendo uma senha para o primeiro acesso na conta de e-mail do novo 
sistema Microsoft Exchange, que deverá ser utilizada para cadastrar uma senha definitiva. 
Após receber a senha, acesse o link abaixo utilizando o navegador de sua escolha (Mozilla Firefox, Google Chrome 
ou Internet Explorer): 
https://mail.goias.gov.br 
 

Irá aparecer conforme a imagem abaixo. 

 

 
2º passo: 
No campo “Email address:”, utilize seu e-mail corporativo. Conforme o exemplo abaixo: 
 

 
  

https://mail.goias.gov.br/
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3º Passo: 
Utilize a senha recebida para o primeiro acesso no novo sistema de e-mail. Conforme a imagem abaixo. 
 

 
Clique em Iniciar sessão. 
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4º Passo: 
Após iniciar sessão, altere a senha com os seguintes padrões: 
As senhas devem possuir os seguintes requisitos: 

 A senha deverá ter no mínimo 6 caracteres  

 Deve possuir ao menos uma letra minúscula (a-z) 

 Deve possuir ao menos uma letra maiúscula (A-Z) 

 Deve possuir ao menos um número (0-9) 

 Deve possuir ao menos um caracter especial (*%@$) 
 

 

 
5º Passo: 
Uma nova página será exibida. Clique em OK. 

 

  

Seu usuário corporativo 

Senha recebida por e-mail 

Nova senha 

Repita a nova senha 

Após preencher, clique em submit (enviar). 
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6º Passo: 
Digite seu e-mail, a nova senha e clique em iniciar sessão. 
 

 
 
 
 
7º Passo: 
Selecione o Idioma e o Fuso Horário, clique em SALVAR, conforme figura abaixo.
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8º Passo: 
Ao finalizar, abrirá a página principal do novo sistema de e-mail. 
 

 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS - NOVA SOLUÇÃO DE E-MAIL CORPORATIVO 
 
Pergunta 01: Qual o novo endereço de acesso ao E-mail corporativo?  
R: O Acesso deverá ser feito exclusivamente pelo endereço http://mail.goias.gov.br  
 
Pergunta 02: Qual a minha cota de uso de e-mail?  
R: Sua cota foi aumentada de 500MB para 2GB.  
 
Pergunta 03: Minha conta tinha exceção com uma cota maior, foi mantida?  
R: Sim. Sua cota foi mantida. 
  
Pergunta 04: Ao acessar o endereço antigo https://webmail.goias.gov.br e digitar usuário e senha consigo acessar 
o portal?  
R: As contas no Zimbra foram bloqueadas para todos os usuários. Para uso de e-mail corporativo utilizar 
exclusivamente a nova solução de e-mail. 
  
Pergunta 05: Minhas mensagens estarão disponíveis na nova caixa de e-mail?  
R: Sim. Todas as mensagens da Caixa de Entrada, Itens Enviados e Rascunhos foram migradas para sua nova caixa 
postal na nova solução. As mensagens das caixas Itens Excluídos e Spam não foram migradas.  
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Pergunta 06: Meus contatos estarão disponíveis na nova caixa de e-mail?  
R: Sim. Todos os seus contatos foram migrados para sua nova caixa postal.  
 
Pergunta 07: Minha agenda com meus compromissos estarão disponíveis na nova caixa de e-mail?  
R: Não. A agenda não foi migrada devido a incompatibilidade técnica. Caso haja interesse em realizar a 
importação da sua agenda do Zimbra, seguir os procedimentos descritos no manual de Migração da Agenda 
enviado por e-mail.  
 
Pergunta 08: Existe comunicador instantâneo na nova solução de e-mail?  
R: Sim. Porém neste primeiro momento não está habilitado para utilização. A SCTI brevemente irá disponibilizar 
uma nova solução de Comunicação Instantânea Corporativa.  
 
Pergunta 09: Minha assinatura estará disponível na nova solução?  
R: Não. A assinatura deverá ser criada na nova caixa postal.  
 
Pergunta 10: O redirecionamento externo (gmail, yahoo, etc) que eu tinha no Zimbra foi mantido?  
R: Não. Caso haja interesse, deverá ser recriado na nova caixa postal. 
  
Pergunta 11: Qual usuário e senha devo utilizar para logar?  
R: Utilizar o mesmo e-mail utilizado no zimbra e a senha informada previamente. Deverá ser informado o padrão 
usuario@dominio (Ex jose.souza@saude.go.gov.br). 
 
Pergunta 12: Existe alguma restrição para a alteração de minha senha? 
R: Sim, as senhas devem possuir os seguintes requisitos: 
 -A senha deverá ter no mínimo 6 caracteres  
 -Deve possuir ao menos uma letra minúscula (a-z) 
 -Deve possuir ao menos uma letra maiúscula (A-Z) 
 -Deve possuir ao menos um número (0-9) 
 -Deve possuir ao menos um caracter especial (*%@$) 
  
Pergunta 13: Minha senha tem validade? 
R: Sim, as senhas devem ser alteradas a cada 60 dias. 
 
Pergunta 14: Meu usuário será bloqueado caso eu digite a senha errada? 
R: Sim, o usuário será bloqueado caso a senha seja digitada 5 vezes incorretamente. 
 
Pergunta 15: Ao alterar minha senha eu posso manter a senha atual? 
R: Não, a nova senha deve ser diferente das 3 últimas senhas utilizadas. 


