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OFÍCIO CIRCULAR Nº 6/2021 - RTR-DSTI/RTR/IFMT

Cuiabá , 9 de junho de 2021.    

A Todos(as)
Servidores(as) do IFMT

Assunto:  Divulgação de Informações sobre Mudanças no E-mail Institucional do IFMT

Prezados(as)  Servidores(as),

1. Com objetivo de melhorar os serviços de TI no âmbito do IFMT no que se refere
ao E-mail institucional, a DSTI apresenta mudanças no serviço de e-mail;

2. A DSTI fez um vídeo que resume essas mudanças que pode ser acessado
em youtu.be/GLARJa3dFVc;

3. Foi publicada a INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 04, de 01 de junho de 2021,
que dispõe sobre regulamento de criação, acesso e uso do Correio Eletrônico no âmbito do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso;

4. A normativa vem para regulamentar o uso do serviço de email institucional,
estabelece um marco jurídico, define regras de uso, deveres e responsabilidades, padroniza
diversas situações a respeito do email e traz também orientações de recursos;

5. Algumas das principais mudanças são: centralização de todos os emails de
servidores no domínio @ifmt.edu.br, cria o domínio de email para terceirizados e estagiários
no domínio @colaborador.ifmt.edu.br, cria o domínio de email para alunos sendo
@estudante.ifmt.edu.br, integra tudo no SUAP e também da acesso, além da plataforma
Google, a plataforma Microsoft 365;

6. Essas mudanças estão em sintonia com o que já é praticado em diversos outros
Institutos Federais e Universidades Federais;

7. Para criar seu novo email institucional, seja servidor, colaborador ou estudante,
basta acessar o SUAP e criar seu próprio email;

8. Os servidores de campi que possuem email nos domínios @xxx.ifmt.edu.br
onde o "xxx" é a sigla do campus, terão um prazo até 31/12/2021 para migrar para o novo
email centralizado no SUAP;

9. Para migrar os dados do email antigo para o novo, a DSTI produziu manuais
para auxiliar o processo que podem ser acessados em wiki.ifmt.edu.br;

10. Também foi produzido um tutorial de migração em vídeo que pode ser acessado
em youtu.be/e_vWwyY0IQ8;

11. Os emails setoriais não serão mais acessíveis por login e senha, como os
emails pessoais. Eles serão acessados como caixas de email delegadas, ou seja, será uma
segunda caixa de email da conta pessoal das pessoas que terão acesso ao email do setor;

12. As assinaturas de email devem ser padronizadas conforme a normativa, e
somente devem ser assinados emails com assinaturas pessoais para identificar o servidor
que assinou o email;

13. O suporte ao e-mail dos estudantes será realizado pela Pro Reitoria de Ensino
através do endereço suporte.academico@ifmt.edu.br;

https://youtu.be/GLARJa3dFVc
https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/190074/
http://wiki.ifmt.edu.br/
https://youtu.be/e_vWwyY0IQ8
mailto:suporte.academico@ifmt.edu.br


14. Para os demais usuários de email o suporte será realizado pelo sistema de
chamados do setor de TI de cada campi e Reitoria;

15. A equipe de implantação da Reitoria pode ser consultada pelo email
suporte@ifmt.edu.br;

16. Nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos

Atenciosamente,

Rafael Bezerra Scarselli
Diretor Sistêmico de Tecnologia da Informação
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