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PoliMail: 

O  PoliMail  é  um  meio  de  comunicação  oficial  entre  a  Escola,  seus  professores  e  seus  alunos. Frequentemente 

informações relevantes são divulgadas no PoliMail, sendo necessária a sua consulta regular. O PoliMail é o seu e-mail 

institucional e deverá ser utilizado para apoiar as suas atividades acadêmica na Escola Politécnica. 

 

Política de utilização do PoliMail: 

A fim de manter uma maior qualidade e objetivo nas mensagens do PoliMail é estritamente proibido: 

• Distribuir mensagens não solicitadas do tipo "corrente", piadas e mensagens em massa, comerciais ou não;  

• Enviar grande quantidade de mensagens idênticas;  

• Transmitir ou divulgar ameaças, pornografia, material racista ou qualquer outro que viole a legislação em vigor no 

país;  

• Propagar vírus de computador, programas invasivos ("Worms") ou outras formas de programas de computador, 

auto replicantes ou não, que causem danos temporários ou permanentes nos equipamentos do destinatário;  

• Transmitir tipos ou quantidades de dados que causem falhas em serviços ou equipamentos na rede da Escola ou da 

Universidade;  

• Forjar endereços de máquinas, de rede ou de correio eletrônico, na tentativa de responsabilizar terceiros ou ocultar 

a identidade ou autoria;  

• Destruir ou corromper dados e informações de outros usuários; 

• Escrever mensagens para as listas restritas. 

• Existindo quaisquer evidências de desrespeito às regras citadas nessa política, a Escola se reserva ao direito de 

tomar medidas disciplinares.  

 

Acesso ao PoliMail: 

O acesso ao PoliMail pode ser realizado através de um dos endereços abaixo. Em ambos é necessário informar a  conta  

completa,  com  “@poli.ufrj.br”. 

• No site da Escola, http://www.poli.ufrj.br clicando no ícone PoliMail. 

• Na página do Gmail, https://accounts.google.com 

 

Desistência ou mudança de curso: 

Desistência ou mudança de curso devem ser informadas pelo e-mail sti@poli.ufrj.br. 

 

Divulgação de mensagens no PoliMail: 

Conforme apresentado anteriormente, não é permitido divulgar mensagens em massa. Caso precise divulgar algum conteúdo 

aos usuários do PoliMail, envie sua solicitação, juntamente com o conteúdo a ser divulgado,  à Equipe de Comunicação da 

Poli (coordcom@poli.ufrj.br). Sua solicitação será analisada, juntamente com a Direção da Escola e, caso aprovada, será 

divulgada para os usuários do PoliMail por esta equipe.  

 

Suporte ao PoliMail: 

Em caso de dúvida entre em contato com o Setor de Tecnologia da Informação: sti@poli.ufrj.br 

 

Atenciosamente, 

Equipe STI / Poli / UFRJ 

 


