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COMUNICADO Nº 01/2021-COMISSÃO ELEITORAL, DE 01 DE JUNHO DE 2021 
 

Dispõe sobre a criação de e-mail institucional da 
UECE para ser utilizado na Eleição para 
Coordenador e Vice-Coordenador dos Cursos de 
Graduação, de oferta regular, da UECE para o biênio 
2021-2023. 

 
 

A Presidente da Comissão Eleitoral, designada pelo Presidente da FUNECE por 

meio da Portaria No 285/2021-FUNECE, de 18 de maio de 2021, no uso de suas atribuições, 

considerando o que dispõe a Resolução No 1668/2021-CONSU que estabelece normas sobre 

a Eleição para Coordenador e Vice-Coordenador dos Cursos de Graduação da UECE, torna 

público o que segue: 

1. Na elaboração das listagens de votantes das Eleições para Coordenadores e Vice-

Coordenadores dos Cursos de Graduação, de oferta regular, da UECE foram identificados 

eleitores que não possuem e-mail institucional registrado (@uece.br ou @aluno.uece.br). 

2. A eleição em apreço será realizada de forma exclusivamente online e para tanto o eleitor 

deverá, obrigatoriamente, possuir e-mail institucional. 

3. Para a criação do e-mail institucional o eleitor, professor ou aluno, deverá acessar o site 

https://webmail.uece.br/email/, clicar em criar uma conta da UECE, criar uma conta para 

uso pessoal e seguir as orientações da tela. 

4. O eleitor que ainda não possua e-mail institucional da UECE deverá criar até o dia 03 de 

junho de 2021, caso contrário seu nome não constará em lista de eleitores e estará 

impossibilitado de votar na presente eleição. 

 

 
 

Fortaleza, 01 de junho de 2021 
 
 

Profa. Germana Costa Paixão 
Presidente da Comissão Eleitoral 

https://webmail.uece.br/email/


Tutorial para Criação de 
E-mail  Institucional da 

UECE 



1. 

2. 

Acesse o site da UECE (www.uece.br)   

No menu Serviços e Informativos (final da página) clique em Webmail 



3. Na página do Webmail 

clique em  “Criar uma 

conta da UECE” 



4. Selecione “Criar Conta de Uso Pessoal” 



5. Preencher os campos solicitados  

6. Clique em “Iniciar Cadastramento” 



7. Marque a caixa 

“Estou ciente dos termos 

do decreto  desejo 

continuar o 

cadastramento … 

8. Marque a caixa 

“Não sou robo"… 

9. Clique em “Continuar 
Cadastramento” 



10. Informar o Email desejado ou escolha uma das 
opções de email sugeridas 

11. Informar a senha (verificar 
as regras) 

12. Informar email alternativo 

13.Clique em  
“Finalizar Cadastramento” 

*Obs: Caso não consiga realizar a criação do seu email, entre em contato em com a equipe 
do DETIC através do email:atendimentodi@uece.br. 


