
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
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SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CORREIO ELETRÔNICO 
INSTITUCIONAL 

 
 

1) O PEDIDO DE CANCELAMENTO DE E-MAIL PESSOAL @UFU.BR HOSPEDADO NO ID-UDU DEVERÁ SER FORMALIZADO PELO TITULAR. 
PORTANTO, O DIRETOR DA UNIDADE NÃO PODERÁ FAZÊ-LO; 
2) O CANCELAMENTO PODERÁ SER REALIZADO MEDIANTE O ORIGINAL DE UMA PROCURAÇÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO COM FIRMA 
RECONHECIDA; 
3) SOMENTE O (A) DIRETOR (A) DA UNIDADE TEM COMPETÊNCIA OU PODER PARA AUTORIZAR O CANCELAMENTO DE E-MAIL 
ADMINISTRATIVO. PORTANTO, A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDA, CARIMBADA, ASSINADA PELO (A) DIRETOR 
(A) E ANEXADA NA O.S.. 

 
 
EEEuuu, 

NNNooommmeee   cccooommmpppllleeetttooo   dddooo   (((aaa)))   ssseeerrrvvviiidddooorrr   (((aaa))):::   
   
   

FFFuuunnnçççãããooo:::   
 
 
 

ÓÓÓRRRGGGÃÃÃOOO///DDDIIIRRREEETTTOOORRRIIIAAA///SSSEEETTTOOORRR///IIINNNSSSTTTIIITTTUUUTTTOOO///FFFAAACCCUUULLLDDDAAADDDEEE:::   
   
   
   

DDDooocccuuummmeeennntttooo   dddeee   iiidddeeennntttiiidddaaadddeee:::   
   
   

TTTeeellleeefffooonnneeesss:::   ccceeellluuulllaaarrr,,,   iiinnnssstttiiitttuuuccciiiooonnnaaalll   eee   rrreeesssiiidddeeennnccciiiaaalll:::   
   
   

venho por meio deste documento solicitar e autorizar o cancelamento do(s) seguinte(s) E-
mail(s) institucional(is) sob a minha inteira responsabilidade: 

EEE---mmmaaaiiilll   (((sss)))   qqquuueee   dddeeevvveeerrrááá   (((ãããooo)))   ssseeerrr   cccaaannnccceeelllaaadddooo   (((sss))):::      
   
   

MMMoootttiiivvvooo   (((sss)))   dddooo   cccaaannnccceeelllaaammmeeennntttooo:::      
   
   
 

Eu, ________________________________, tenho plena consciência de que o cancelamento do 
(s) E-mail (s) acima 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 e WEBMAIL-UFU e não poderão ser recuperadas em hipótese alguma. Assim, confirmo 
que já li e baixei todas as mensagens que havia na(s) caixa(s) postal(is) bem como do WEBMAIL-
UFU do(s) E-Mail(s) acima relacionado(s). Observação: em nenhuma hipótese, o Centro de 
Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Uberlândia poderá ser responsabilizado pelas 
perdas de dados acadêmicos, administrativos e/ou pessoais que estavam (estivessem) 
armazenados na(s) caixa(s) postal(is) eletrônica(s) e do WEBMAIL-UFU do(s) E-mail(s) acima. 

Portanto, eu não poderei demandar e/ou reclamar e/ou reivindicar sobre as mensagens 
eletrônicas e o address book que estavam (estivessem) armazenadas na(s) caixa(s) eletrônica(s) 
e/ou do WEBMAIL do(s) E-Mail(s) que solicitei e autorizei o(s) cancelamento(s), bem como isento 
absoluta e completamente o Centro de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de 
Uberlândia de quaisquer responsabilidades jurídicas e/ou processuais sobre tal questão. 

 
Uberlândia, __________ de __________ de ___________. 
 
____________________________________________ 
Assinatura do usuário do E-Mail institucional 
 
 

01) (PNM) Em __________/__________/__________, cancelar o E-mail institucional antigo. 
 

02) (Id @UFU) No E-mail _____________________________@ufu.br, cadastrar este Alias*:  
 

________________________________________________________. 
 

* Alias é um endereço secundário (apelido virtual) associado ao E-mail principal. Todas as mensagens que forem postadas para o alias serão 
redirecionadas ao E-mail principal. 


