
 

 

Guia de Acesso ao Email Institucional 

 

Para aceder ao email Institucional e obter atualizações gerais em relação ao 

ISCED no percurso da sua Formação, siga as seguintes instruções: 

1. Aceder a website do Gmail: https://mail.google.com 

 

2. Caso encontre com outros usuários, clique na opção ‘adicionar Conta’ como 

ilustra a imagem abaixo. 

 

 

3. Em seguida abrirá o campo para introdução do seu email institucional “ sua 

credencial de acesso a plataforma moodle 

 Usuário (example@isced.ac.mz), em seguida clique em NEXT . 

Veja a indicação da seta abaixo. 

https://mail.google.com/


 

4. Caso processe correctamente, aparecerá um campo para digitar o seu 

password/senha “atribuída pelo ISCED”, e em seguida clique em SIGN 

IN como mostra a seta.  

 

 

 

5. Caso tenha sucesso no processo de login/sign in/entrar e seja a primeira 

vez a acessar com a sua credencial, lhe será apresentado/a a seguinte 



informação abaixo, em que terá de clicar na opção ‘I ACCEPT, CONTINUE 

TO MY ACCOUNT. 

      Veja a seta 

 

 

6. Caso seja a sua primeira vez, lhe será solicitado a alteração da sua 

password/senha, tendo de inserir a nova Palavra password/ Nova senha 

nos campo ‘1 e 2’ conforme a marcação abaixo, em seguida dar um clique 

na opção  Change Password/ Alterar palavra passe. 

 

Feito isso terá acesso a página principal do seu Email! 
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Notas: O Email Institucional é a base de comunicação Estudante vs ISCED. 

O Estudante usara o Email atribuído pela instituição, para expor as suas 

preocupações e terá respostas no mesmo. 

Todas informações importantes em relação as suas actividades, o Estudantes, 

poderá obter na mesma. Ex: Carta de Aproveitamento, Calendário dos 

Exames, Comunicados, entre outros. 

O Isced só comunicará com os seus estudantes, apartir dos seus emails 

institucionais “ISCED e não pessoais “Gmail/Yahoo/Hotmail”. 

Se o estudante encontrar dificuldades, no acesso do mesmo, poderá contactar 

o Isced, pelas linhas de apoio ao Estudante. 

 


