
Comunicado – janeiro de 2013 
Tema: Listas de e-mails da UFRB 
 
A partir de janeiro de 2013, as listas de discussão de técnicos-administrativos e 
docentes atuarão sem qualquer tipo de moderação. A participação não será 
obrigatória, os candidatos devem estar cadastrados O objetivo é que elas 
continuem a ser um espaço de compartilhamento e livre circulação de ideias. 
Abaixo, listamos algumas instruções a serem seguidas por seus membros: 
  
- Para participar, basta ter um e-mail da UFRB (@ufrb.edu.br) e, caso não seja 
cadastrado, solicitar a sua inscrição enviando uma mensagem para tecnicos-
join@lista.ufrb.edu.br e/ou docentes-join@lista.ufrb.edu.br. 
  
- Aqueles que já fazem parte da lista de técnicos e/ou docentes já estão 
automaticamente registrados; 
  
- Para cancelar sua inscrição, envie uma mensagem para tecnicos-
leave@lista.ufrb.edu.br e/ou docentes-leave@lista.ufrb.edu.br. 
  
- Para enviar uma mensagem aos participantes da lista de discussão, adicione 
o endereço tecnicos@lista.ufrb.edu.br e/ou docentes@lista.ufrb.edu.br. 
  
Lista informativa geral da UFRB 
  
Criada em janeiro de 2013, a lista informativa da UFRB tem o propósito de 
divulgar mensagens de interesse institucional para todos os e-mails 
cadastrados no domínio ufrb.edu.br. Para submissão de mensagens à lista, as 
seguintes instruções devem ser seguidas: 
  
- A inscrição na lista informativa da UFRB é feita automaticamente quando uma 
conta de e-mail é criada no domínio ufrb.edu.br. Independente disto, pode-se 
fazer a inscrição enviando uma mensagem para ufrb-join@lista.ufrb.edu.br; 
  
- A lista informativa da UFRB é administrada/moderada pela Assessoria de 
Comunicação (ASCOM) e as mensagens passam por aprovação antes de 
serem distribuídas; 
  
- As mensagens enviadas para esta lista devem estar de acordo com seu 
objetivo (ver descrição acima); 
  
- O conteúdo da mensagem é de responsabilidade do remetente; 
  
- Não é permitido o envio de mensagens cujo conteúdo esteja relacionado com 
propaganda de produtos e serviços, política, pirataria, sexo, religião, racismo, 
preconceitos, ofensas, agressões, ataques pessoais, denúncias e questões 
polêmicas; 
  
- Mensagens com divulgação de congressos, conferências, cursos, seminários, 
workshop, palestras e demais eventos serão aprovadas caso a UFRB tenha 
participação no evento; 



  
- As respostas para os e-mails enviados na lista UFRB deverão ser 
encaminhadas somente para o remetente da mensagem; 
  
- Qualquer sugestão à lista deve ser encaminhada diretamente para o e-mail 
gabi.asscom@ufrb.edu.br. 
  
Como postar uma mensagem para a lista informativa da UFRB 
  
A mensagem deve ser postada para o endereço ufrb@lista.ufrb.edu.br; 
  
O assunto (subject) da mensagem deve ser preenchido; 
  
A mensagem enviada deverá conter a identificação do remetente (nome, e-mail 
e telefones) para facilitar respostas individuais. 
  
  
  
As listas de discussão (técnicos e docentes) e a lista informativa são 
instrumentos que visam a melhoria contínua dos processos de comunicação da 
UFRB. Seus usos e o atendimento das premissas aqui expostas são de 
responsabilidade de todos. 
  
 
Atenciosamente, 
  
Assessoria de Comunicação 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
 


