Universidade Federal de Campina Grande – UFCG
Serviço de Tecnologia da Informação – STI/SEPLAN
Campina Grande, 01 de Abril de 2013.

COMUNICADO - URGENTE – FALSO E-MAIL EM CIRCULAÇÃO
O Serviço de Tecnologia da Informação – STI comunica em caráter de URGÊNCIA que o
seguinte o e-mail (texto mostrado abaixo), recebido pela comunidade da UFCG é FALSO e
não deve ser respondido, nem informado qualquer dado sobre senha e conta de
usuário ou dados pessoais.
É importante ressaltar que a UFCG não informa, recebe ou solicita dados de qualquer espécie
por e-mail e que qualquer e-mail desta natureza deve ser desconsiderado.
Providências estão sendo tomadas para rastrear sua origem.
Texto do falso e-mail em circulação:
De: UFCG WebMail Equipe <silvaef@inpi.gov.br>
Data: 28 de março de 2013 13:37
Assunto: ufcg.edu.br WEBMAIL Update Suporte EQUIPE / MANUTENÇÃO DE CONTA DE
USUÁRIO
Para:
Caro usuário ufcg.edu.br,
Devido à congestão em todos os utilizadores ufcg.edu.br e remoção de todos
ufcg.edu.br
contas,
ufcg.edu.br WEBMAIL equipe seria desligar todas as contas não utilizadas.
Estaremos realizando a nossa manutenção programada regularmente, para
garantir que
nós fornecemos a mais alta qualidade em conectividade com a Internet e
serviços para
clientes. Sua conectividade e serviços com a gente pode ser interrompida por
curtos períodos durante o window.We manutenção também irá garantir o mínimo
interrupção dos serviços sempre que possível.
A fim de permitir-nos realizar manutenção em sua qualidade Internet
acesso e serviço de correio electrónico, por favor, você deve responder a
esta mensagem de e-mail
confirmando os detalhes da conta ufcg.edu.br conosco.
Faça confirme seus dados abaixo.
_____________________________________
1. Nome e sobrenome:
2. Endereço de email completo Login:
3. Nome de usuário:
4 Senha:
5. Confirme a Senha:
_____________________________________
NOTA: Se não responder a esta mensagem de e-mail pode resultar de técnico
problemas no seu acesso à Internet e serviço de correio electrónico.

Você é obrigado a confirmar sua identidade WEBMAIL COM A EQUIPE DE WEBMAIL
Simplesmente respondendo a este email com as informações solicitadas.
Atenção! Proprietários de conta que não consegue atualizar a sua conta no
receber essa notificação pode perder sua conta.
Obrigado por utilizar ufcg.edu.br.
Suporte ufcg.edu.br.
ufcg.edu.br WEBMAIL TEAM "
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