
CIFEA - Centro de Informática da FEA – UNICAMP 
– Solicitação de Abertura de Conta – 

 

Dados do Usuário 

Nome: Matricula/RA/RG Ano de Ingresso 
              

E-mail: 
 

 Fone: ( )  
 

Alunos: USERNAME = RA 
Especificar o curso: 

*Demais: Informe 3 (três) opções de USERNAME 

Especificar Categoria e Departamento 

13G (Grad. em Engenharia de Alimentos - Diurno) 

43G (Grad. em Engenharia de Alimentos - Noturno) 

47M (Mestrado em Alimentos e Nutrição) 

55M (Mestrado em Tecnologia de Alimentos) 

56M (Mestrado em Ciência de Alimentos) 

57M (Mestrado em Engenharia de Alimentos) 

5D (Doutorado em Tecnologia de Alimentos) 

6D (Doutorado em Ciência de Alimentos) 

     7D (Doutorado em Engenharia de Alimentos) 

81D (Doutorado em Alimentos e Nutrição) 

34D (Doutorado em Bioenergia) 

 
Docente 

Funcionário 

Estagiário 

Especial 

Bolsista 

 
DCA 

DTA 

DEA 

DEPAN 

Administração 

 

 

Informações da Conta:  

O cadastro no sistema de contas da FEA, segue as Normas e Procedimentos vigentes referentes às questões de TIC na 
Universidade, conforme deve ser verificados na Resolução GR-052/2012. 

 

Para troca de senha da conta no sistema da FEA, acesse qualquer micro conectado na rede da FEA, entre com o 
usuário cadastrado no sistema de conta da FEA e cadastre uma senha. 

Após a troca de senha de conta, o usuário será habilitado a usar aos seguintes serviços: 

- Acesso a todos os computadores conectados na rede da FEA. 

- Acesso ao sistema Intranet http://intranet.fea.unicamp.br (Serviços de: Reservas de Salas, Agenda, Informática, etc...) 

 

A senha é intransferível e sua divulgação para terceiros está sujeita as penalidades descritas na Resolução GR-052/2012. 
O uso da conta/sistema subintende a concordância com as normas da Resolução GR-052/2012. 

Cópia deste informativo será guardada como comprovante de criação e entrega de conta ao interessado. 

Dúvidas, favor entrar em contato com CI-FEA no telefone: 3521-4095 ou ramal: 1-4095 

 
Centro de Informática – FEA 

 
 

AUTORIZADO POR: SOLICITANTE: 
 
 
 

 
 
 

 

Validade:  / / . 

*Informe 3 (três) opções 

para o nome de usuário 
(username) (Max. 8 
caracteres) O seu username 
será o primeiro dentre as 
opções especificadas que 
ainda não estiver em uso por 
outro usuário. Utilize apenas 
letras e números! 
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2
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3
a
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http://intranet.fea.unicamp.br/
http://intranet.fea.unicamp.br/

