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DIRETORIA-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

REQUERIMENTO DE SERVIÇO PARA EMAIL CORPORATIVO 
 
 

UERJ, de de    
 

À: DIRETORIA-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/UERJ 
 

Prezados Senhores, 

 
Solicito serviço para o email @uerj.br, de acordo com os dados abaixo: 

 

UNIDADE 
 

- Setor solicitante: Unidade:    
 

- Localização: Campus:    
 

- Telefone:    
 

- Descrição:    

 
 

RESPONSÁVEL PELO EMAIL (É condição obrigatória que seja um servidor público com matrícula UERJ): 

 
- Nome Completo:    

 

- Matrícula: _ CPF:    
 

- Cargo na Instituição:    
 

- Telefone:    
 

- E-mail: @uerj.br 

 

Escolher o serviço a ser realizado e marca-lo com um X: 
 

 
Por este termo, o servidor indicado como responsável pelo email assume a responsabilidade de: (1) Manter atualizados os dados 

cadastrais do email; (2) Utilizar o email corporativo unicamente para propósitos relacionados às minhas atribuições e atividades diárias no 

interesse da UERJ; (3) Enviar documentação quando solicitado por esta Diretoria. 

Além do responsável pelo email assumir a responsabilidade pelo seu conteúdo e utilização, este exime a DGTI/UERJ de toda e 

qualquer responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de seu uso, respondendo por quaisquer ações judiciais ou extrajudiciais que resultem 

de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem e assumindo os ônus que se originarem daquelas ações. 

O responsável pelo email declara que leu, concorda e adere aos princípios dos CRITÉRIOS PARA USO ACEITÁVEL DA REDE RIO 

DE COMPUTADORES, disponível no site www.dgti.uerj.br e está ciente que o uso inadequado do email implicará no bloqueio imediato de 

acesso ao seu conteúdo, seguindo-se das sanções administrativas que se fizerem cabíveis. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

  

Assinatura e Carimbo 

Diretor da Unidade 

Assinatura 

Responsável pelo email 

 
OBSRVAÇÃO: Caso a opção seja “desvincular email, só o responsável pelo email precisa assinar. 

 

Para uso da DGTI (NÃO PREENCHER!) 

 
Chamado: Cadastrado por: _ Em: / /  

http://www.dgti.uerj.br/

