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COMUNICADO - FALSO E-MAIL EM CIRCULAÇÃO 

 
Campina Grande, 23 de Outubro de 2012. 

 

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

É importante ressaltar que a UFCG não solicita dados desta natureza por e-mail e que 
qualquer e-mail com este conteúdo deve ser sumariamente desconsiderado.  

. Na verdade, este e-mail trata-se de uma fraude eletrônica denominada “phishing”, 
caracterizada por tentativas de adquirir informações sigilosas, tais como senhas, números de 
cartão de crédito e outros dados pessoais ou empresariais, ao se fazer passar como uma 
pessoa confiável ou uma empresa enviando uma comunicação eletrônica oficial. 

Informamos que todas as providências de segurança da informação já foram tomadas neste 
sentido.  

Texto do falso e-mail em circulação: 

De: ufcg.edu.br <customer-accountant@info.lt> 
Para:  
Cc:  
Enviadas: Segunda-feira, 22 de Outubro de 2012 6:59 
Assunto: Atualizando 
 
Caro usuário ufcg.edu.br 
 
Estamos atualizando todos ufcg.edu.br conta para o recém-lançado acesso ufcg.edu.br 3gb 
Unlimited.You ter sido o conselho  
para fornecer a conta de identidade listados abaixo Para atualizar sua conta Por favor, preencha o 
formulário abaixo: 
 
Nome: .................. 
Nome de Usuário ............... 
Senha: ............ 
Data de Nascimento: ........... 
 
Webmail Copyright © ufcg.edu.br 2012 Todos os direitos reservados 

 
Oscar William Simões Costa 
Gerente do Serviço de Tecnologia da Informação – STI 
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