PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO MATTERMOST (MM)

1. Caso possua login e senha única da Ufes, acessar o link
https://mm.ufes.br/signup_user_complete/?id=mxoaeh8jt38gdq1cqud71
6xpea e clicar no ícone destacado abaixo:

2. Preencher os campos com seu login e senha única, marcar a caixa
“Remember me” e em seguida clicar no ícone “Sign in”:
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3. Clicar no ícone “Authorize”:

4. Será disponibilizada a tela abaixo:
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5. As boas vindas permite acessar o tutorial do sistema ao clicar no
ícone “Próximo”:

6. No sistema é possível enviar mensagens em canais públicos
(visíveis para todos os membros do grupo Ufes), canais privados
(criados por membros do grupo para visualização exclusivamente pelos
participantes do canal) e Mensagens Diretas (entre você e outro (s)
membro (s) cadastrado no grupo Ufes) ao clicar no ícone “ + “:
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PASSO A PASSO PARA INSTALAR O MATTERMOST (MM) NO
COMPUTADOR E SMARTPHONE

*ATENÇÃO: O MM pode ser utilizado de forma online sem a necessidade do
download do programa. No entanto, existe a possibilidade de sua instalação
no computador e no smartphone.

1 - Para baixar o aplicativo no computador é necessário acessar o link:
https://mattermost.com/download/
Nesse link o usuário deve escolher o download para o sistema operacional que
está utilizando em seu computador:

2 - Realizado o download do arquivo, execute-o.
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3 - Para baixar o aplicativo no Smartphone basta buscar por “Mattermost” na
sua loja de aplicativos (Play Store ou App Store) e clicar em “OBTER” ou
“Instalar”:

4 - Assim que instalado (Computador ou Smartphone) digite o endereço:
https://mm.ufes.br para indicar o servidor URL:

5 - Conectado ao servidor clique no ícone “GiftLab” conforme etapa 1 do
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passo a passo para cadastro no MM. Em seguida, basta realizar as etapas
seguintes do referido passo a passo para utilizar o aplicativo.

**no computador

**no Smartphone
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