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COMUNICADO – SERVIÇO DE E-MAIL INSTITUCIONAL

 Desativação do antigo serviço de Webmail do STI

Campina Grande, 26 de Abril de 2011.

Senhores Usuários e Comunidade da UFCG, 

O Serviço de Tecnologia da Informação – STI, no uso de suas atribuições, comunica a todos 

os usuários e comunidade UFCG, especialmente aos que fazem uso de e-mail institucional de 

forma direta através do portal da UFCG ou indireta a partir de contas externas e que possuem 

conta  em  nossos  servidores  de  e-mail  (ufcg.edu.br,  ccjs.ufcg.edu.br,  ccta.ufcg.edu.br, 

cfp.ufcg.edu.br, cstr.ufcg.edu.br, huac.ufcg.edu.br, peasa.ufcg.edu.br, reitoria.ufcg.edu.br), que 

na busca contínua pela excelência dos nossos serviços, realizou recentemente, e com pleno 

êxito,  um  processo  de  modernização  e  atualização  de   sistema  de  e-mail  institucional 

(webmail).

O STI também informa que o novo sistema de e-mail institucional, após uma fase de testes,  

encontra-se em pleno e perfeito funcionamento através do link http://mail.ufcg.edu.br. Sendo 

assim,  e de acordo com o comunicado publicado em 05 de abril de 2011 no qual  o período de 

teste seria de um mês, o STI comunica que o antigo serviço será  desativado para acesso a 

partir do dia 05 de maio de 2011 (primeira quinta-feira de Maio), quando então, o link do e-

mail no Portal da UFCG será direcionado para o novo serviço.

Como tem sido até o presente momento, todas as providências estão sendo tomadas para que 

as  mudanças  não  causem  maiores  transtornos  de  qualquer  ordem  técnica,  operacional, 

administrativa ou acadêmica.

Agradeço a compreensão de todos.

Oscar William Simões Costa

Gerente do Serviço de Tecnologia da Informação – STI

Serviço de Tecnologia da Informação – STI/SEPLAN
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