
Bem-vindo à HarvardKey! HarvardKey é sua nova credencial para um login seguro que dá a você 
acesso aos aplicativos e serviços da universidade que você usa diariamente, combinados em apenas 
um nome de login e senha. Leva somente alguns minutos para obter sua HarvardKey  — e porque 
HarvardKey é a nova credencial da universidade em termos permanentes para os estudantes, 
professores, funcionários e alunos, uma vez pedida, terá para toda a vida.

1. Começar 
Para obter sua HarvardKey, reveja a lista de 
verificação HarvardKey Claim Checklist (http://
reference.iam.harvard.edu/harvardkey) primeiro. 
Então, visite https://key.harvard.edu e clique em 
Claim Your HarvardKey (Obtenha sua HarvardKey). 
Na tela Select Your User Type (Selecione seu tipo de 
usuário), selecione a guia Current PIN Holders (atuais 
portadores de PIN – número de identificação pessoal), e 
então clique Continue (Continuar).

2. Login 
Na próxima tela, será solicitado a colocar sua identificação 
de oito dígitos, da universidade Harvard – seu HUID – e 
a senha associada ao seu HUID, antigamente conhecida 
como seu PIN. Então, tecle Login. Você também pode ser 
solicitado a digitar o nome de login de sua escolha.

3. Endereço de e-mail extra  
Em seguida, será solicitado a fornecer pelo menos 
um endereço de e-mail extra para recuperação de 
dados. Este endereço será mantido em um arquivo 
pela HarvardKey no caso de você esquecer sua senha 
ou nome de login, e é onde a HarvardKey vai enviar 
lembretes ou instruções para refazer sua senha. Por 
favor, note que você não pode usar um endereço de 
e-mail da Harvard como um e-mail de recuperação. 
Fornecer dois endereços de recuperação não é 
necessário, mas é uma boa idéia no caso de você perder 
o acesso a um dos endereços no futuro. 

Quando terminar, clique em Continue (Continuar).

Guia: Obter sua HarvardKey
Para atuais portadores de PIN 

GUIA RÁPIDA
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Guia rápida 
Obter sua HarvardKey

4. Escolher a sua senha 
Você está na reta final. O passo final é escolher a sua 
senha da HarvardKey. Uma das maiores vantagens da 
HarvardKey é a segurança dos seus dados pessoais e 
dados pertencentes à Harvard, e para este fim sua 
senha deve:

• ter pelo menos 10 carateres (e pode ter até 120 
caracteres), 

• conter no mínimo 5 carateres únicos,
• e conter pelo menos três dos seguintes: um carater 

em maiúsculo, minúsculo, numérico ou especial.

Sua senha n ão deve incluir o seguinte:
• Seu e-mail, parte de seu nome ou parte do seu 

endereço;
• Palavras comuns ou siglas de cinco ou mais letras, 

EXCETO quando sua senha tenha mais de 20 
carateres — nesse caso, você pode usar palavras 
comuns;

• Ou sequências de números com quatro ou mais 
números.

Ao preencher sua nova senha, marcas de seleção verdes 
aparecerão pelas orientações de senha na tela para ajudá-
lo durante o processo. Por favor, não use uma senha para 
a HarvardKey que você já utiliza por qualquer outra razão. 
Digite a nova senha novamente para confirmar a sua escolha. 
Quando terminar, por favor, clique em Submit (Enviar).

5. Sucesso! 
Você verá uma tela que exibe seus novos dados 
pessoais na HarvardKey, que você pode imprimir para 
os seus arquivos. Você também receberá um email de 
confirmação da “Harvard Identity & Access Management” 
(Gerenciamento de Identidade e Acesso de Harvard) em 
seu endereço de recuperação com sua informação, que 
você pode guardar para referência futura.

Agora você pode usar sua HarvardKey para acessar um 
mundo de serviços da Universidade, com a confiança 
de que, tanto seus dados, quanto os pertencentes a 
Harvard, estarão protegidos. Obrigado por obter sua 
nova HarvardKey!

Perguntas? 
E lembre-se, se você tiver quaisquer problemas obtendo ou usando a sua HarvardKey, não hesite em contactar nossa mesa de 
apoio por e-mail: ithelp@harvard.edu, ou telefone: 617-495-7777, ou site da Internet: http://reference.iam.harvard.edu.


