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COMUNICADO SOBRE Webmail e SPAMS – 2ª Aviso 
 
 

   SERVIÇO DE E-MAIL (WEBMAIL)  
 

 
Senhores usuários do webmail institucional registrados no STI e comunidade da UFCG,  
 
O Serviço de Tecnologia da Informação – STI, no uso de suas atribuições informa que o uso 
de um “código de imagem” para acesso ao webmail institucional reduziu de forma 
significativa o número de SPAMS (e-mails comerciais, automáticos e indesejados, etc) em 
nosso serviço de webmail institucional, mas que mesmo com essa medida não cessaram os 
ataques desse tipo de lixo eletrônico.  
 
Um fato que tem contribuído para continuidade desses SPAMS, são as senhas do tipo 
123456 (padrão) que ainda não foram substituídas pelos respectivos usuários, e que devem 
fazê-lo IMEDIATAMENTE.  
 
Assim sendo, o Serviço de Tecnologia da Informação – STI, em favor da instituição e 
buscando a redução e eliminação desse tipo de lixo eletrônico ira adotar uma política mais 
ostensiva neste sentido. 
 
A Partir de 15 de Março de 2010 (Segunda-Feira), até o dia 15 de Abril de 2010 (Quinta-
Feira), serão emitidos pelo STI e enviados para Assessoria de Impressa para divulgação, 
mais 3 (três) comunicados (semanais), sendo este o 2ª AVISO,  alertando sobre a mudança 
da senha 123456 (padrão), para uma senha pessoal a ser definida pelo usuário que DEVE 
ser feita no seguinte link: mudança de senha 
 
Após o dia 15 de Abril de 2010 (Quinta-Feira) o sistema de Webmail irá substituir 
automaticamente as senhas 123456 (padrão) por senhas geradas aleatoriamente e enviadas 
então para esses usuários junto com um prazo de atualização das mesmas. Após esses 
prazos, enviados junto com as novas senhas, as contas ainda com senha 123456 (padrão) 
serão bloqueadas e liberadas apenas mediante solicitação através de outro e-mail. 
 
Lembrem-se, o prazo final é 15 de Abril de 2010. 
 
 
Agradeço a compreensão de todos. 
 
Atenciosamente. 
 
Oscar William Simões Costa 
Gerente do Serviço de Tecnologia da Informação – STI/SEPLAN 
Universidade Federal de Campina Grande - UFCG 
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