
  

ASSUNTO: Regras de conta de correio eletrônico
INTERESSADO: CTIC

DECISÃO ConTIC D-06/2016

O Conselho de Tecnologia  de Informação  e Comunicação,  em sua 100ª  reunião  ordinária,
aprovou, por unanimidade, as regras de conta de correio eletrônico conforme segue:

Os alunos, docentes e funcionários da Unicamp terão a opção de continuar utilizando os serviços de
correio  eletrônico  da  Unicamp  e  poderão  também  optar  por  utilizar  gratuitamente  os  serviços
oferecidos pela Google e pela Microsoft.

O modelo a ser adotado tomará por base os seguintes domínios:

• Alunos

◦ A conta ra_aluno@dac.unicamp.br, como é utilizada hoje, é mantida como padrão;
◦ Possibilidade de ativação de uma conta denominada ra_aluno@g.unicamp.br, 

hospedada no gmail da Google; 
◦ Possibilidade de ativação de uma conta ra_aluno  @m.unicamp.br, hospedada na 

Microsoft.
◦ O canal de comunicação do aluno com a DAC se dá por meio da conta padrão da 

unicamp ra_aluno@dac.unicamp.br. Com os convênios firmados com a Google e a 
Microsoft, estão sendo oferecidas duas alternativas adicionais para hospedagem de e-
mails. Os alunos que optarem por usar a conta da Google ou da Microsoft para 
comunicação com a DAC precisarão ativar o redirecionamento (alteração do arquivo 
.forward) para o serviço desejado. Desta forma, toda a comunicação institucional da 
Unicamp será preservada da forma como encontra-se em funcionamento atualmente. É 
importante destacar que os alunos podem redirecionar a sua conta @dac.unicamp.br 
para qualquer outro provedor que julgar mais conveniente.

◦ Na conta "g.unicamp.br", o aluno terá acesso a todos os recursos do projeto "Google 
Apps for Education".

◦ Na conta "m.unicamp.br" o aluno terá acesso aos recursos disponibilizados pela 
Microsoft no âmbito do convênio firmado com a Unicamp.

◦ Em qualquer caso de migração, o aluno deverá cuidar de transferir seus dados. 
◦ A alternativa "dac" irá vigorar, enquanto o aluno for matriculado (regulamentado pela 

GR52/2012).

• Docentes e funcionários (Unicamp e Funcamp)

Docentes e funcionários Unicamp e Funcamp poderão ativar os serviços desejados da 
Google ou Microsoft, porém não haverá direcionamento automático. Caso deseje 
redirecionar seus e-mails para um dos servidores oferecidos pela Google ou Microsoft, 
o interessado deverá providenciar o redirecionamento por sua conta própria. Os 
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docentes que desejarem utilizar os recursos de ensino oferecidos no projeto “Google 
Docs for Education”, precisarão, obrigatoriamente, ativar a conta @g.unicamp.br.

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
11 de março de 2016

José Raimundo de Oliveira
Presidente


