
E-mail institucional: procedimentos para solicitar a configuração e manutenção 

 

O CTI oferece um serviço de suporte técnico presencial ou por telefone para ajuda na manutenção e/ou 
configuração de clientes de E-mail (Thunderbird, Microsoft Outlook etc.).  

Para qualquer problema ou dificuldade em utilizar o correio eletrônico institucional, o usuário poderá entrar 
em contato com a Divisão de Suporte ao Usuário: 

• Telefones  
◦ Campus Santa Mônica: (34) 3239-4303 
◦ Campus Umuarama: (34) 3225-8040;  
◦ Campus do Pontal: (34) 3271-5275, (34) 3271-5276, (34) 3271-5277 
◦ Campus de Monte Carmelo: (34) 3810-1020 
◦ Campus de Patos de Minas: (34) 3823-3714 (Ramal 33 - CTI) 

• Preferencialmente, formalizar a abertura de uma OS (Ordem de Serviço). 
◦ Acessar o sítio eletrônico: “http://www.cti.ufu.br”; 
◦ Clicar sobre “Solicitar Serviço”; 
◦ Em “Sistema de Ordens de Serviços”, digitar o E-mail UFU e Senha; 
◦ Clicar em “Entrar”; 
◦ Clicar sobre “Abrir chamado”; 
◦ Em “Área Responsável”, selecione a área de sua unidade institucional; 
◦ Em “Problema”, marque a seguinte opção: “CONFIGURAÇÃO/MANUTENÇÃO EM E-MAIL PESSOAL-

INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL”; 
◦ Preencha todas as informações solicitadas; 
◦ Clique em “Ok” para abrir a OS. 
◦ O atendimento à sua ordem de serviço será realizado obedecendo-se à ordem cronológica de 

abertura da ocorrência. 
 

Caso não tenha se cadastrado ao sistema de OS do Centro de Tecnologia da Informação: 
1) Acesse: www.os.cti.ufu.br; 
2) Clicar sobre “Orientações de acesso"; 
3) Em “Orientações de acesso”, no item número 2, clicar sobre a palavra “aqui” que está no fim do parágrafo 
referenciada para realizar o respectivo cadastro;  
4) Na tela “Sistema de Ordens de Serviços - Cadastro de Usuário”, preencher os dados solicitados conforme 
solicitações sugestionadas e clicar sobre “Cadastrar"; 
5) Para confirmar o seu cadastro, acesse a caixa de entrada de seu E-mail institucional e clique sobre o “link” enviado 
para o seu E-mail; 
6) Pronto! Agora você já conseguirá autenticar o E-mail e senha no sistema de Ordens de Serviço do CTI e abrir um 
novo chamado. 
7) Para abrir um novo chamado, siga as orientações descritas acima. 
 

 
 


