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O que é e como funciona um e-mail alias
Um e-mail alias é um e-mail alternativo  que tem seu endereço utilizado para o envio e
recebimento  de mensagens através de uma outra conta de e-mail principal. Resumindo,
ele é um endereço e-mail de encaminhamento.

Exemplo: Joao@unidade.unicamp.br é responsável pela área de contabilidade de um
instituto. Ele pode, assim, solicitar a criação de um e-mail alternativo (alias) da forma
contabilidade@unidade.unicamp.br.
Logo, o endereço deste e-mail alternativo será usado, mas as mensagens enviadas a ele
serão direcionadas para Joao@unidade.unicamp.br.

Acessando o Gmail
● Acesse: https://mail.google.com/
● Utilize sua conta institucional para autenticar.

Funcionários e Docentes: nome_usuario@unicamp.br (mesma dos serviços de
e-mail, Eduroam, DAC, etc).

Alunos: a999999@dac.unicamp.br (e-mail da DAC ->  letra do nome + RA).

https://mail.google.com/


● Agora use as mesmas credenciais acima mas SEM o final @unicamp.br ou
@dac.unicamp.br.

Adicionando um endereço de email que você possui

● Na página inicial, clique em Configurações e depois em Ver todas as
configurações.



● Na página Configurações que abrir, clique em Contas e importação.
● Em sequência, clique em Adicionar outro endereço de e-mail localizado na

seção Enviar email como.

Observações:
(1) Qualquer tipo de e-mail é válido,seja  Yahoo, Outlook ou outro endereço que

não seja do Gmail. A próxima etapa de confirmação é exclusiva para e-mail
externos ao domínio Unicamp.

(2) A etapa de confirmação de e-mail, descrita abaixo, não ocorre internamente
dentro do domínio Unicamp. Mais informações no final deste tutorial.



● Na janela que se abrir, insira as informações sobre o seu outro e-mail. Digite seu
Nome e Endereço de e-mail nos locais apropriados.

● Ao finalizar, clique em Próxima etapa.

● Verifique as informações contidas na página que se abrir.
● Digite a senha do e-mail que pretende adicionar.
● Por fim, clique em Adicionar conta.



Confirmando o endereço

● Uma mensagem será enviada para a sua conta de e-mail cadastrada.
● Faça login na conta que você adicionou.
● Acesse essa mensagem enviada pelo Gmail para confirmar a solicitação e

adicionar a conta em questão.

● A confirmação pode ser feita de duas maneiras:
1. Clique no link localizado no corpo da mensagem. O link abrirá uma janela

de confirmação. Clique em Confirmar para finalizar.

2. Para fazer a confirmação de outra maneira, copie o código de confirmação
e cole (ou digite) na janela mostrada abaixo.
Para finalizar, clique em Confirmar.



● Voltando na página de Configurações (seção Contas e importação), percebe-se
que o novo e-mail foi adicionado com sucesso.

Enviando uma mensagem e alterando o endereço “De”
(remetente)

● Agora, é possível enviar uma mensagem através do e-mail institucional utilizando
um endereço de e-mail alternativo.

● Para isso, clique em Escrever um e-mail.
● Depois, clique em ‘De’ e escolha o email alternativo.



● Pronto, a mensagem será enviada com o endereço do e-mail alternativo.

Enviando mensagens de um endereço de e-mail ALTERNATIVO.

● Considerando as configurações acima, toda vez que você enviar uma mensagem
pelo e-mail institucional mas usando o endereço do e-mail alternativo, as respostas
a esta mensagem serão enviadas para o endereço de email alternativo.

● Se você quiser que as mensagens sejam sempre enviadas com o endereço de um
e-mail alternativo mas escrito pelo e-mail institucional, será necessário mudar o
e-mail padrão ‘De’ e ‘Responder para’.

● Para mudar a opção ‘De’, siga para Configurações - Ver todas as configurações
- Contas e importação - Enviar e-mail como e clique em usar como padrão,
localizado em frente da conta que você deseja selecionar.



● Repare que agora, por padrão, o e-mail ALTERNATIVO aparece, automaticamente,
no campo de remetente ‘De’.

● Ainda há a possibilidade de mudar o endereço de e-mail no  campo “De”
(remetente) na hora que estiver escrevendo a mensagem. Para isso, apenas clique
na setinha ao lado e escolha o endereço desejado.

● Para mudar a opção ‘Responder para’, siga para Configurações - Ver todas as
configurações - Contas e importação - Enviar e-mail como e clique em editar
informações, localizado em frente da conta que você deseja selecionar.

Observação: essas configurações podem ser feitas tanto para enviar pelo e-mail
UNICAMP e receber as respostas em um e-mail alternativo, quanto o contrário.

● Nesse exemplo, configuramos o e-mail INSTITUCIONAL para receber as respostas
enviadas ao e-mail ALTERNATIVO (hotmail)



● Na página que se abrir, clique em Especificar um endereço para resposta
diferente.

● Depois, digite o endereço de e-mail institucional no campo Endereço para
resposta e clique em Próxima etapa.



● Para finalizar, digite a senha do e-mail pedido (no caso é o alternativo) e clique em
Salvar alterações.

● Voltando na página de Configurações (seção Contas e importação), percebe-se
que o endereço do destinatário de resposta foi adicionado com sucesso.



Observação: Nesse caso,a função funciona, somente, se a primeira mensagem enviada for a
partir do e-mail principal e usando o endereço do e-mail alternativo.

Usando aliases do Google Workspace da Unicamp

● Usuários do serviço de e-mail @unicamp podem solicitar a criação de alias em seu
e-mail institucional.

● Para solicitar a criação de um alias do tipo “unidade.unicamp.br”, deve-se entrar em
contato com sua respectiva unidade/órgão.

● Para solicitar a criação de um alias para seu e-mail institucional @unicamp, clique
no link formulário de solicitação

● Para mais informações clique no link da página da CCUEC - Unicamp : Alias ou
redirecionamento de e-mail

Mais informações:

● Para mais informações clique no link : Enviar e-mails de um endereço ou alias
diferente

https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/solicitacao?id=3
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/servicos/alias-ou-redirecionamento-de-e-mail
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/servicos/alias-ou-redirecionamento-de-e-mail
https://support.google.com/mail/answer/22370?hl=pt-BR#zippy=%2Calterar-o-endere%C3%A7o-de-padr%C3%A3o%2Calterar-o-endere%C3%A7o-responder-para-padr%C3%A3o%2Cmeu-outro-servi%C3%A7o-de-e-mail-n%C3%A3o-%C3%A9-compat%C3%ADvel-com-ssl-ou-tls%2Cenviar-mensagens-de-um-alias-de-grupo-do-trabalho-ou-da-escola
https://support.google.com/mail/answer/22370?hl=pt-BR#zippy=%2Calterar-o-endere%C3%A7o-de-padr%C3%A3o%2Calterar-o-endere%C3%A7o-responder-para-padr%C3%A3o%2Cmeu-outro-servi%C3%A7o-de-e-mail-n%C3%A3o-%C3%A9-compat%C3%ADvel-com-ssl-ou-tls%2Cenviar-mensagens-de-um-alias-de-grupo-do-trabalho-ou-da-escola

