
Cancelamento de correio eletrônico pessoal @ufu.br de servidores com matrícula SIAPE (SIGEPE) 

 

1) Se houver a exoneração do servidor, o cancelamento de E-mail institucional é realizado automaticamente pela 
Plataforma id-UFU, quando terminar o vínculo com a UFU. 
 

2) Na eventualidade de o servidor titular desejar cancelar imediatamente o seu E-mail institucional-pessoal @ufu.br, 
deve-se formalizar o pedido pessoalmente no atendimento do CTI – Centro de Tecnologia da Informação, trazendo 
consigo estes documentos ORIGINAIS: identidade (ou carteira de motorista) e a identidade funcional. O atendimento 
somente será realizado com a apresentação desses documentos originais. Locais de atendimento do CTI: 
 
- Uberlândia, Campus Santa Mônica: Bloco 1J-CTI-Guichê de atendimento da Divisão de Suporte ao Usuário (ao lado 
do Centro de Convivência e do Banco Santander. O acesso ao guichê se dá através da rampa que remete ao guichê). 
Telefone para contato: (34) 3239-4303. 
- Uberlândia, Campus Umuarama: CTI- Divisão de Suporte ao Usuário-Bloco 2Y-Primeiro piso, Sala 16. Telefones para 
contato: (34) 3225-8040 
- Campus Avançado de Monte Carmelo: CTI-Divisão de Suporte ao Usuário-Campus Araras-Bloco 1A-Sala 408. 
Telefone para contato: (34) 3810-1020. 
- Campus Avançado de Patos de Minas: CTI-Divisão de Suporte ao Usuário-Prédio Palácio dos Cristais-Sala 205-
Segundo Andar. Telefone para contato: (34) 3823-3714 (Ramal 33 - CTI). 
- Campus Avançado do Pontal: Divisão de Suporte ao Usuário-Bloco 1B-Subsolo-Sala do Centro de Tecnologia de 
Informação-CTI. Telefones para contato: (34) 3271-5274, (34) 3271-5275, (34) 3271-5276, (34) 3271-5277. 
 
3) Favor trazer consigo o documento “E-Mail-SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DE CORREIO ELETRÔNICO-MODELO 
OFICIAL”, disponível em https://www.pnm.dr.ufu.br/Exclusao_email.pdf que deverá ser preenchido e assinado 
pelo servidor titular. 
 
4) É importante ressaltar que o (a) servidor (a) deverá ter consciência de que o cancelamento do E-mail pessoal-
institucional implica na remoção (apagamento) em caráter definitivo de todas as mensagens (E-Mails) e caderno de 
endereços eletrônicos (Address Book) que estão na caixa postal eletrônica do E-mail @ufu.br (Identidade UFU) e não 
poderão ser recuperadas em hipótese alguma. Assim, o (a) servidor (a) deverá ler e baixar todas as mensagens 
existentes na caixa postal bem como do WEBMAIL-UFU do E-Mail pessoal @ufu.br. Também, deverá providenciar 
um backup do address book (caderno de endereços eletrônicos). Lembramos que essa atribuição é de 
responsabilidade única e exclusiva do usuário. 
 
5) Em nenhuma hipótese, o Centro de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Uberlândia poderá ser 
responsabilizado pelas perdas de dados acadêmicos, administrativos e pessoais que estavam (estivessem) 
armazenados na caixa postal eletrônica e do WEBMAIL-UFU referente ao E-mail que será cancelado a pedido de 
servidores. 
 
6) O servidor que porventura requerer o cancelamento do E-mail institucional é o único responsável em providenciar 
as atualizações do novo E-mail nos diversos sistemas da Universidade Federal de Uberlândia e do Governo Federal, 
como, por exemplo: Sistema de O.S. do CTI; Sistema de O.S. da Prefeitura Universitária; SIGAC – Sistema de Gestão 
de Acesso; Rede Wi-Fi etc. 
 

 

 
 


