
 
FORMULÁRIO DE SERVIÇOS DE  

E-MAIL INSTITUCIONAL OU DE PROJETO 

Instruções para preenchimento deste formulário: 

1) Preencha os campos com LETRA DE FORMA . 

2) Os campos marcados com * (asterisco) são de preenchimento obrigatório. 

3) A senha deve satisfazer aos seguintes requisitos de complexidade: 

• A senha deve conter no mínimo 10 caracteres  e deverá ser composta por pelo menos 2 caracteres 

alfabéticos (a-z) ; 1 caractere numérico (0-9)  e 1 caractere especial (! @ # $ % &) . Não poderão ser 

utilizados: acentos, colchetes [ ] e asterisco *; 

• Senhas com mais de 3 caracteres repetidos não são aceitas; 

• Evitar senhas de fácil dedução, por exemplo: números sequencias (1234), letras sequencias (abcd), 

números de documentos, nome, sobrenome, data de nascimento, ano, e-mail ou nome da instituição; 

OBSERVAÇÕES : O preenchimento inadequado das informações neste formulário acarretará atraso da 

realização dos serviços solicitados. Quaisquer dúvidas relacionadas aos e-mail @uerj.br poderão ser esclarecidas 

com o Helpdesk da DINFO através do telefone: 2334-0340, ou do e-mail:  helpdesk@uerj.br . 

E-mail*: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|@uerj.br 

 

Os campos abaixo devem ser preenchidos com os dados do servidor com matrícula (funcionário ou professor) 
responsável pelo e-mail: 

Nome completo* (sem abreviação): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Matrícula*: |_|_|_|_|_|- |_|  

Telefone*: ( |_|_|) |_|_|_|_|- |_|_|_|_|   Ramal: |_|_|_|_|_|  Celu lar : ( |_|_|) |_ |_|_|_|_|-|_ |_|_|_|  

Unidade*: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Setor*: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ |_|_|_ |_|  

 

 Escolher os serviços a serem realizados e marcá-lo s com um X: 

 |_|  Troca de senha:  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (Obs:  Os caracteres alfabéticos (a-z) da senha serão 

 considerados minúsculos e cadastrados como tal.) 

 |_|  Cancelamento do(s) redirecionamento(s) de e-mail existente(s) 

 |_|  Cancelamento do e-mail @uerj.br  

 
 

Data*: _____/_____/________  Carimbo e Assinatura *: ________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 

Para uso da DINFO   (NÃO PREENCHER! ) 

Chamado: _______________ Cadastrado por: ________________________ Em: _____/_____/________ 

DINFO – Diretoria de Informática 
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