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Para envio de e-mails é obrigatório a utilização de 
servidores SMTP da IMA. A utilização de SMTP de terceiros 
pode  resultar na sua mensagem ser classificada como spam.

No entanto, estas medidas, principalmente as de 
spam, não são infalíveis, daí a necessidade de fazer um uso do 
correio institucional, tanto quanto possível, adequado ao fim a 
que se destina evitando assim a disseminação do endereço a 
quem não interessa (spammers).

Para você solicitar um e-mail corporativo da PMC, 
basta entrar em contato com a Central de Serviços IMA, pelo 
telefone 3755-6755 ou pelo e-mail. Você receberá uma 
mensagem eletrônica com um formulário para 
preenchimento. Depois de 
preenchido, esse formulário deve ser enviado à Central de 
Serviços e seu e-mail será criado.

E-mail: Correio eletrônico
Software: é um segmento de comandos executados, 
manipulados, redirecionados, modificados ou seguidos 
gerando a alteração de uma informação (dado) ou evento.
Spam: Sending and Posting Advertisement in Mass - Enviar e 
postar publicidade em massa.
Spammers: Quem envia Spam
Crackers: Pessoa que possui conhecimentos avançados de 
computação e usam esse conhecimento para invadir e destruir 
sistemas alheios.
Phishing: É uma forma de fraude eletrônica, caracterizada 
por tentativas de adquirir informações sensíveis, tais como 
senhas e números de cartão de crédito, ao se fazer passar como 
uma pessoa confiável ou uma empresa enviando uma 
comunicação eletrônica oficial, como um correio ou uma 
mensagem instantânea.
Spoofing: É uma técnica utilizada para ocultar a origem do
 e-mail.
Hoaxes: Histórias falsas recebidas por e-mail e sites de 
relacionamentos e na internet em geral, cujo conteúdo, além 
das conhecidas correntes, consiste em apelos dramáticos de 
cunho sentimental ou religioso, supostas campanhas 
filantrópicas, humanitárias ou de socorro pessoal ou, ainda, 
falsos vírus que ameaçam destruir, contaminar ou formatar o 
disco rígido do computador.
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo Simples de 
Transferência de Correio)
IMAP: Internet Message Access Protocol. 
POP: Post Office Protocol - Protocolo de posto dos correios.

Como solicitar um e-mail da PMC?

Glossário



O correio eletrônico (e-mail) é, sem dúvida, o 
serviço com maior utilização na Internet. São inúmeras as 
vantagens em sua utilização: rapidez, custo, flexibilidade na 
manutenção/troca de contatos, possibilidade de anexar 
documentos, etc.

A Prefeitura Municipal de Campinas entende que o 
e-mail não é de propriedade do empregado e sim uma 
ferramenta disponibilizada aos seus funcionários para a 
facilitação e agilização do desenvolvimento de suas 
atividades. E, para isso, tem disponibilizado recursos para que 
todos os funcionários passem a ter uma conta de e-mail 
institucional.

Este recurso, como todos os outros, deve ser 
reservado ao cumprimento das atribuições de cada um dentro 
da PMC. A utilização do serviço não deve ter fins ilegais, 
como a distribuição de material proibido, difamatório, 
obsceno, pornográfico, comercial, divulgação, distribuição 
de correio eletrônico não solicitado (SPAM), corrente de 
correio eletrônico ou ainda que viole qualquer legislação 
aplicável, seja essa municipal, estadual, federal, e 
regulamentação local.

Para utilizar o Email da PMC, você deverá utilizar 
um computador conectado a Internet e algum programa de 
leitura/envio de email, como por exemplo: Thunderbird, 
Microsoft Outlook, Windows Live Mail. 

Primeiramente o programa de gerenciamento de e-
mail deverá ser configurado. Para isso, acesse o endereço Web 
https://csi.ima.sp.gov.br/autoajuda (utilize usuário e senha de 
domínio), publicações: “Configurando o Mozilla 
Thunderbird 3”, “Configurando o Outlook Express 6” e 
“Cliente de e-mail externo da IMA: Instalação de 
Certificado”.

Acesse o endereço: https://webmail.ima.sp.gov.br. 
Você irá encontrar um aviso de segurança: neste caso, pode 
confiar no Certificado Inválido ou Não Confiável. Para 
esclarecer dúvidas a esse respeito, procure a IMA pelo 
telefone: 3755-6755 (ou somente 6755).

Na página de login, digite o seu Usuário e Senha, e 
clique em login.

Algumas possibilidades de manipulação da caixa de 
e-mail utilizando o Webmail PMC/IMA, você pode conhecer 
a c e s s a n d o  o  e n d e r e ç o  W e b  
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https://csi.ima.sp.gov.br/autoajuda (utilize usuário e senha de 
domínio), publicação “WEBMAIL: Como utilizar”. 

A configuração para o acesso dos e-mails através de 
dispositivos móveis pode ser feita utilizando o protocolo de 
gerenciamento de correio eletrônico IMAP. O mais 
interessante é que as mensagens ficam armazenadas no 
servidor e o usuário pode ter acesso a suas pastas e mensagens 
em qualquer computador, tanto por webmail como por cliente 
de correio eletrônico.

M a i s  i n f o r m a ç õ e s  v e j a  e m :  
https://csi.ima.sp.gov.br/autoajuda (utilize usuário e senha de 
domínio), publicação “Configurando IMAP para acesso ao e-
mail”

Caso o usuário deseje efetuar a configuração para 
acesso utilizando o protocolo de gerenciamento de correio 
eletrônico POP, é relevante que selecione a opção de deixar 
uma cópia do email no servidor.

?Não se registre em sites ou listas de informação de 
atualizações mesmo que prometam não divulgar os dados. Se 
for o tipo de utilizador ávido de informação ou que gosta de 
experimentar software da internet, é recomendado o uso de 
contas de correio eletrônico separadas para os interesses 
pessoais; 
?Não se transforme também num spammer 
reenviando correntes da sorte, distribuindo boatos (hoaxes), 
divulgando informações que podem não ser do interesse dos 
seus contatos. Na grande maioria dos casos (para não dizer 
todos) as mensagens que incluam "envie este e-mail a todos os 
seus amigos..." são falsos, apelando à necessidade humana de 
ajudar o próximo, levando o utilizador a tentar evitar a 
propagação do vírus mais perigoso do mundo ou auxiliar 
crianças com doenças graves e raras. E acredite, não vai ter 
100 anos de azar ou de pobreza por interromper aquela 
corrente da sorte; 
?Quando responder ou reencaminhar uma mensagem 
exclua sempre os endereços dos diferentes contatos por onde 
a mensagem já passou junto com o novo texto. Assim você 
evitará que terceiros tomem conhecimento dos referidos 
endereços; 
?Entenda o sentido dos campos quando você envia 
mensagens: 1º) PARA (To): são os destinatários principais; 
2º) CC (Com cópia): Estão recebendo uma cópia da 
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mensagem; 3º CCO (Cópia oculta/Bcc): Os destinatários 
estão recebendo uma cópia da mensagem de tal maneira que 
eles não conhecem uns aos outros, pois seus endereços não 
vão junto com a mensagem. Importante também é saber  que 
os destinatários dos campos PARA e CC também não 
conhecem os do campo CCO. Assim quando quiser 
estabelecer uma conversa entre “todo mundo” use os campos 
PARA e CC, e quando quiser centralizar a conversa em você, 
use o campo CCO. 
?Cuidado com links que apareçam no conteúdo da 
mensagem de correio eletrônico, é aconselhável copiar o link 
e abrir diretamente no browser. Este procedimento é 
especialmente importante em mensagens cuja origem não 
seja absolutamente fidedigna, pois o endereço que aparece no 
texto pode ser facilmente reencaminhado para outro com 
objetivos menos claros. Por exemplo, a técnica de "phishing" 
utiliza cartas falsas de entidades bancárias com links 
redirecionados e que levam o utilizador a divulgar dados 
sensíveis. Por exemplo: Você recebeu um e-mail do banco 
ABC e o link aponta para abc1.com. O banco tem um domínio 
conhecido (abc.com.br) e portanto, desconfie se o endereço 
no e-mail apontar para um site semelhante. Muitas vezes, o 
endereço aparece certo para o internauta, mas ao passar o 
mouse por cima do link o verdadeiro endereço é mostrado na 
barra de status (fica na parte inferior da janela). Estes sites 
geralmente têm a mesma aparência do site verdadeiro, o que 
engana o internauta. Portanto, esteja sempre atento quanto ao 
endereço do site clicado; 
?Nunca revele dados pessoais e privados por e-mail 
(passwords, códigos de cartões de crédito,...); 
?Não abrir e-mails suspeitos ou que não conheça o 
remetente, muito menos abrir anexos destes e-mails. Isto 
devido ao endereço do remetente poder ter sido forjado, trata-
se de um esquema utilizado por intrusos chamado spoofing. 
Como dito anteriormente os vírus atuais se propagam de 
maneira dissimulada, nestes casos a conta de e-mail de uma 
pessoa que você conhece pode ter sido invadida e a mensagem 
que você está recebendo não foi enviada por ela. Todos os 
contatos dela estão recebendo essa mensagem, disfarçada 
para ganhar confiança;
?Por fim, apesar do servidor de correio institucional 
já contemplar proteção antivírus, convém manter uma 
aplicação desta natureza sempre atualizada.

O servidor de correioda PMC/IMA já implementa 
sistemas de segurança como a detecção e neutralização de 
vírus nas mensagens e nas caixas, bloqueio de anexos com 
extensão potencialmente perigosa, filtros antispam, etc.

Medidas de segurança já implementadas
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