
                     
 

CADASTRO DE CONTA DE E-MAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Sugestão de login 1: 

 

E-mail alternativo: 

 

Celular: (    ) 

 

Ramal na UENF: 

 

Data da solicitação 
(Preenchida pela GINFO): 

/           / 

Solicitante: 

 

Centro: 

 

Sigla do Laboratório: 

 

Função do responsável pela conta: 

 

Assinatura do responsável pela conta: 

 

Sigla do Setor: 

 

Tipo da conta: 

  Comum   Temporária – Até ____/____/________ 

Como preencher: 

 O formulário deverá ser preenchido com letras de forma, exceto o campo assinatura; 

 O Login poderá ser escolhido pelo usuário, mas poderá ser alterado a critério da GINFO; 

 É obrigatório o preenchimento de todos os campos, exceto o campo Id Funcional que deverá ser preenchido 
somente por servidores concursados; 

 O campo função do responsável pela conta deverá ser preenchido com uma das seguintes opções: bolsista, 
professor seguido do tipo (associado, titular e etc.), aluno (graduação ou pós graduação), técnico seguido do 
nível. 

Matrícula: 

 

Curso: 

 

Id Funcional: 

 

Sugestão de login 2: 

 

Sugestão de login 3: 

 



                     
 

Informações e Normas de Utilização do Webmail 
 

 Login é o nome da conta do usuário no webmail. Seu endereço eletrônico será: 

login@pq.uenf.br ; 

 O Endereço do site para acesso ao webmail é webmail.pq.uenf.br (para acesso o endereço 

completo login@pq.uenf.br e a senha devem ser digitados corretamente); 

Observação: Pode-se utilizar também o endereço www.gmail.com.br;  

 Evite deixar a conta aberta ao sair da sala por um longo período de tempo; 

 Esta é uma conta institucional associada a UENF e deverá ser utilizada para fins acadêmicos; 

 A não utilização da conta pelo período de um ano implicará na exclusão automática da 

mesma; 

 A GINFO não se responsabiliza pelo backup dos dados da conta; 

 É proibido: 

o o assédio ou perturbação de outrem, seja através de linguagem utilizada, frequência ou 

tamanho das mensagens; 

o o envio de grande quantidade de mensagens de e-mail ("junk mail" ou "spam") que, de 

acordo com a capacidade técnica da rede, seja prejudicial ou gere reclamações de outros 

usuários. Isso inclui qualquer tipo de mala direta, como, por exemplo, publicidade, 

comercial ou não, anúncios e informativos, ou propaganda política; 

o reenviar ou, de qualquer forma, propagar mensagens em cadeia ou "pirâmides", 

independentemente da vontade do destinatário de receber tais mensagens; 

o o envio de e-mails mal-intencionados, tais como "mail bombing" ou sobrecarregar um 

usuário, site ou servidor com e-mails muito extensos ou numerosas partes de e-mail; 

o forjar qualquer das informações do cabeçalho do remetente;  

 É de responsabilidade do usuário manter o sigilo da senha de acesso a sua caixa postal; 

 As informações e normas de utilização do webmail poderão ser alteradas pela GINFO. As 

alterações serão divulgadas pela assessoria de comunicação da UENF (ASCOM) e através da 

página da GINFO http://www.uenf.br/dic/ginfo/ ; 

 A conta será criada no prazo de 72 horas a partir da data da solicitação preenchida pela 

GINFO. 

 

 
Ciente das informações e normas de utilização do webmail em ____/ ____/ _______ 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do responsável pela conta 
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