Login Múltiplo em Contas do Google
Como logar duas contas Google ao mesmo tempo

Recentemente as novas contas de e-mail @ufsm, gerenciadas pelo Google, passaram a ser reconhecidas
como Google Account, ou seja, os usuários de e-mails @ufsm podem fazer login em qualquer serviço
oferecido pelo Google utilizando seu e-mail institucional.
Entretanto, por padrão, o Google não aceita duas Google Account logadas ao mesmo tempo em um
mesmo navegador. Isso quer dizer que se, por exemplo, você possuir um e-mail no GMail e um @ufsm e
tentar acessá-los simultaneamente não irá conseguir. O sistema do Google exibe uma mensagem dizendo
que já existe uma conta logada e pergunta se deseja "trocar a conta". Apesar disso, é possível fazer login
múltiplo. Para isso, siga os passos abaixo:

1. Acesse sua conta do Google, por exemplo, o GMail. Na barra superior, clique sobre seu endereço de email, e então em Configurações da conta;

2. Clique em Editar, ao lado da opção Login múltiplo;

3. Marque a opção Ativado e as 4 opções na caixa amarela abaixo dela. Clique em Salvar;

4. Clique novamente no seu e-mail, na barra superior, e em Sair;

5. Repita os passos de 1 a 4, considerando agora a sua conta @ufsm;
6. A partir de agora, você pode alternar entre contas clicando sobre seu e-mail, na barra superior, e
em Mudar de conta;

7. Será exibida a lista de contas em que você está conectado no momento. Caso queira se conectar a
alguma conta que não esteja listada, basta clicar em Fazer login em outra conta.... Será exibida a tela
normal de login no serviço.

Observação: Utilizando login múltiplo, pode-se alternar entre contas através do menu que se abre ao clicar
no seu e-mail, no topo da tela. Também é possível abrir contas diferentes em janelas ou abas diferentes do
mesmo navegador, bastando passar de uma janela ou aba para outra caso necessite utilizar outra conta.
Para obter mais informações sobre o recurso de login múltiplo, acesse a Ajuda no Google,
em www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?answer=181599&hl=pt-BR. Ao clicar no link, você
será direcionado para um site externo. O CPD não tem nenhum controle ou nenhuma responsabilidade
pelo conteúdo lá publicado.

