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Habilitando o MFA no Office 365
Sobre o MFA
O Multi-Factor Authentication (MFA) é uma melhor prática simples que adiciona uma camada
extra de proteção ao seu nome de usuário e senha. Com o MFA ativado, quando um usuário fizer
login em um site ele deverá informar seu nome de usuário e senha (o primeiro fator) e uma resposta
de autenticação de seu dispositivo de MFA (o segundo fator). Juntos, esses vários fatores fornecem
maior segurança para suas configurações e recursos de conta. É possível habilitar o MFA para a
sua conta e para usuários individuais que você tenha criado no Office 365.

Habilitando o MFA
1.
2.
3.
4.

Você deve ser um administrador global do Office 365 para executar estas etapas.
Acesse o portal de Administração do Microsoft Office 365.
Navegue até Usuários > Usuários ativos.
Navegue até Mais > Configuração de Autenticação.
* Se você não ver a opção Mais você não um administrador global.

5. Localize as pessoas que você deseja habilitar o MFA.
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Os modos de exibição têm os seguintes valores:
•
•
•

6.
7.
8.

Qualquer: Exibe todos os usuários.
Habilitado: A pessoa não concluiu o processo de registro.
Imposto: Será solicitada a concluir o processo na próxima entrada.
Marque a caixa de seleção ao lado dos usuários que você quer habilitar o MFA.
Navegue até Habilitar.
Na caixa de diálogo que é aberta, escolha habilitar autenticação multifator.
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6. Habilite as opções de Verificação

7. Em configurações do serviço permita que os usuários criem suas próprias senhas de
aplicativo e caso necessário habilite os IPs confiáveis para que o Office 365 ignore o
MFA.
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8. Em gerenciar as opções de usuário você pode habilitar as seguintes funções

WWW.UNIACADEMY.COM.BR

