Ministério da Educação – MEC
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – IF SUDESTE MG
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TERMO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
USO DO E-MAIL INSTITUCIONAL
Pelo
ocupante

presente
do

instrumento,

eu,

,

cargo

no
, CPF

Campus

, perante a Diretoria

de Gestão de Tecnologia da Informação do IF Sudeste MG, na qualidade de usuário dos
recursos de tecnologia da informação, declaro estar ciente e de acordo com as normas de uso
do e-mail institucional em vigor (Resolução 017/2011 – CONSU).
Desta forma, assumindo as responsabilidades de uso e obedecendo as normas vigentes,
venho solicitar a esta diretoria, a criação de:
Conta de Usuário Individual
E-mail (modelo nome.sobrenome@):
E-mail pessoal (para recebimento de senha):
____________________________________________
Comissão,
Grupo
de Trabalho
(preencher
I - Relação
de Membros)
Assinatura
e Carimbo
- Representante
doAnexo
RH (apenas
para conta
individual) ou Setor:
Nome:
E-mail
(modelo
nome/sigla@
ou
nome/sigla.campus@):
E-mail institucional do servidor responsável:
Grupo de e-mail (preencher Anexo I - Relação de Membros):
Nome:
E-mail do servidor administrador:
* Caso o e-mail já exista, a DGTI tomará a liberdade de propor outra opção.
______________________, _____ de _________________ de _______.
____________________________________________
carimbo e assinatura

_________________________________________________________________________________________________________________
Após preenchido e assinado, este documento deverá ser digitalizado e enviado eletronicamente através de chamado na Central de Serviços do
TI (https://suporte.ifsudestemg.edu.br), o documento original deverá ser arquivado junto ao setor de TI do câmpus de origem.

Anexo I - Relação de Membros de Grupo / Comissão1
Nome da Comissão/Grupo de Trabalho: _________________________________________
Nome do Servidor
E-mail Institucional

____________________________________________
carimbo e assinatura do responsável

1

Em caso de necessidade de futuras alterações de membros, um novo chamado deverá ser realizado junto à plataforma de
Suporte do TI com o Anexo I atualizado.
_________________________________________________________________________________________________________________
Após preenchido e assinado, este documento deverá ser digitalizado e enviado eletronicamente através de chamado na Central de Serviços do
TI (https://suporte.ifsudestemg.edu.br), o documento original deverá ser arquivado junto ao setor de TI do câmpus de origem.

