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Configurando o MFA, você adiciona uma camada extra de segurança ao entrar na sua 

conta Microsoft 365. Por exemplo, primeiro você insere sua senha e, quando solicitado, 

também digita um código de verificação gerado dinamicamente fornecido por um 

aplicativo autenticador ou enviado para seu telefone. Vamos aos passos. 

 

1. Entre no Microsoft 365 com seu usuário e senha, como você faz normalmente. Depois 

que escolher Entrar, você será solicitado a fornecer mais informações conforme a 

Figura 3. 

 

Figura 1 -Página de Login Office 365 

 

Figura 2- Solicitação de senha Office 365 
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Figura 3- Solicitação de informações para configuração MFA 

2. Escolha Avançar. 

3. Você será redirecionado para a página Verificação de segurança adicional 

(windowsazure.com). Nela você adicionará o método de autenticação desejado 

(Aplicativo ou SMS) e fornecerá as informações necessárias, conforme Figura 4 que 

mostra a visão geral de configuração. 

 

 

Figura 4- Escolha do método de autenticação Office 365 

Caso a sua escolha seja a configuração pelo aplicativo Microsoft Authenticator, na etapa 1 

escolha a opção Aplicativo móvel conforme a Figura 5 e em seguida escolha como deseja usar 

o aplicativo conforme a Figura 6, logo depois clique em Configurar. 

https://account.activedirectory.windowsazure.com/proofup.aspx?x-client-Ver=6.16.0.0&x-client-SKU=ID_NETSTANDARD2_0&culture=pt-BR
https://account.activedirectory.windowsazure.com/proofup.aspx?x-client-Ver=6.16.0.0&x-client-SKU=ID_NETSTANDARD2_0&culture=pt-BR
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Figura 5-Etapa 1 Aplicativo móvel 

 

Figura 6- Escolha de como será fornecido o acesso ao office 365 

Receber notificações para ativação -> Nesta opção, no aplicativo Microsoft Authenticator o 

usuário é notificado do acesso e deve aprovar ou não o login a conta do Office 365.  

Usar código de verificação -> Nesta opção, no aplicativo Microsoft Authenticator o usuário 

receberá um código numérico que deverá ser informado ao Office 365 para que seja liberado o 

acesso. 

Ao clicar em configurar será aberto uma página mostrando como é feita a instalação e 

configuração do aplicativo, conforme Figura 7. 
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Figura 7- Configuração do Aplicativo 

Desta forma vamos para a configuração do Aplicativo. 

 

Figura 8-Tela inicial de configuração do aplicativo 

Depois de clicar no símbolo de + no canto superior direito da tela, será aberto uma aba com as 

escolhas para acesso a sua conta, faça a escolha conforme a Figura 9, em seguida, escolha a 

opção Entrar ou Digitalizar código QR (Esse código é gerado na configuração do aplicativo 
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conforme Figura 7). Recomendamos que escolha entrar, nessa opção você irá adicionar seu 

usuário e senha do office 365. 

 

Figura 9- Escolher a opção de configuração do aplicativo 

Ao adicionar as informações solicitadas a conta adicionada será exibida na tela inicial do 

aplicativo. 

 

Figura 10-Lista de contas configuradas no aplicativo 
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Caso você escolha a opção de código de verificação, será necessário adicionar um código gerado 

pelo aplicativo conforme o exemplo da Figura 11.   

 

 

Figura 11-Código gerado pelo aplicativo 

 

O código gerado deve ser inserido na Etapa 2 da configuração conforme Figura 12. 



 

 
 

Campus Darcy Ribeiro, Gleba A, Prédio da STI | Brasília - DF | CEP: 70910-900 
+55 (61) 3107-0102  – suporte@unb.br 

 

 

Figura 12- Inserir código de verificação exibido no aplicativo 

A verificação adicional é necessária para caso você perca o acesso ao aplicativo possa receber o 

código de acesso via SMS. Na Etapa 3 você adicionará a sua Localização e seu número de telefone 

completo, incluindo o DDD de sua região, logo em seguida clique em Avançar. 

 

 

Figura 13-Etapa 3 verificações adicional 

 

Ao final da configuração, clique em concluído, finalizando assim a configuração.  
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Configuração para recebimento de código via SMS 

 

Se você preferir por utilizar mensagens SMS enviadas para o seu telefone, selecione na Etapa 1 

Telefone de autenticação.  Nesta configuração, será solicitado que forneça o seu número de 

telefone celular ao qual será enviada mensagem SMS contendo um código de 6 dígitos para 

verificação do seu dispositivo. Nesta configuração não é necessário passos adicionais, apenas 

clique em Avançar para que seja encaminhado uma mensagem de texto ao seu telefone 

contendo os números que serão inseridos na próxima etapa. 
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Figura 14- Método de autenticação Telefone (SMS) 

 

Observação: Apesar de termos a opção de SMS, a fabricante Microsoft recomenda o uso do 

aplicativo em vez de verificação por SMS. 

 


