
Listas de E-mails (Listas de discussão): procedimentos ao CTI para solicitar a criação 

 
1. Para solicitar a criação de uma nova lista de E-mails (Lista de discussão), o Formulário deverá ser 
preenchido, carimbado e assinado pelo (a) Diretor (a), digitalizado e anexado à sua O.S.. Através da 
opção "Anexar arquivo:", que se encontra ao final da tela da O.S.. 

 

2. Caso o Diretor queira designar um servidor UFU com matricula SIAPE para ser o administrador da lista, 

essa autorização deverá ser registrada no Formulário com estas informações institucionais: nome 

completo do servidor, E-mail @ufu.br, SIAPE do Administrador da Lista de E-mail; 

 
3. Abrir um novo chamado no sistema de O.S.. Selecionar a “Área Responsável” e selecionar o seguinte problema:  
“LISTAS DE E-MAILS (LISTAS DE DISCUSSÃO)”. 

 

4. No campo “Descrição do problema:” da O.S., todas estas informações deverão ser digitadas:  
a) Nome completo do (a) Diretor (a) da unidade administrativa-institucional:  
b) Sigla do setor (cadastrada no Centro de custo no organograma da UFU):  
c) Nome por extenso da unidade acadêmico administrativa:  
d) Bloco:  
e) Sala:  
f) Campus:  
g) Número do telefone institucional da unidade:  
h) Número do celular do (a) Diretor (a):  
i) Números dos telefones institucional e celular do responsável pela lista:  
j) Matrícula SIAPE (SIGEPE) do (a) Diretor (a):  
k) E-Mail @ufu.br do (a) Diretor (a) responsável para o qual será enviada a confirmação de criação da lista:  
l) Sugestão de “login” da lista de E-mails, como, por exemplo: divsistemas-l  
m) As listas de E-mails deverão ser criadas nos domínios das unidades acadêmicos/administrativas/institucionais, 

como, por exemplo: divsistemas-l@cti.ufu.br ou professores-l@mecanica.ufu.br  
n) Descrição completa da lista, como, por exemplo: Lista de Discussão da Divisão de Sistemas do Centro de 
Tecnologia da Informação / Lista de discussão dos professores da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFU  
o) De maneira objetiva, escrever os objetivos da lista:  
p) NO EDITOR “BLOCO DE NOTAS”, DIGITAR EM FORMATO .TXT A RELAÇÃO DE TODOS OS E-
MAILS QUE DEVERÃO SER CADASTRADOS NA LISTA DE E-MAILS A SER CRIADA.  
q) No campo “Anexar arquivo:”, clicar sobre “Escolher arquivo” e anexar o Memorando Interno carimbado 
e assinado pelo (a) Diretor (a) da unidade institucional.  
r) No campo “Anexar arquivo:”, clicar sobre “Escolher arquivo” e anexar o arquivo em formato .TXT que 
contenha a relação de todos os E-mails que deverão ser cadastrados na lista a ser criada. 

 
4. É necessária a abertura de uma O. S. para cada solicitação de criação de listas de e-mails (listas de 
discussão). Se forem cinco listas de e-mails, favor abrir separadamente cinco ordens de serviço.  


