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O que é um apelido funcional?

Um apelido funcional (functional alias) é definido como um email impessoal do IEEE que é
redirecionado a um indivı́duo. Candidatos usuais para apelidos funcional são Regiões, Seções,
Capı́tulos e Ramos Estudantis ou suas atividades. Por exemplo, sb.ieee.unb@ieee.org redireciona
suas mensagens para sb.ieee.unb@gmail.com e para outros integrantes do ramo (i.e. Presidente,
Vice-Presidente, etc) suportando até destinatários.
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Criando/Alterando um apelido funcional
As operações de criação e alteração do apelido funcional são realizadas no mesmo website:
https://www.ieee.org/about/volunteers/functional_alias_form.html

Dentro deste site é necessário preencher dois conjuntos de campos de informação. O primeiro
a respeito de um contato responsável pelo apelido funcional e o segundo a respeito do próprio
apelido funcional.

2.1

Informações de Contato do Responsável

Abrindo o site o primeiro conjunto de campos refere-se ao contato de um responsável pelo
apelido funcional, visto na Figura 1.

Figure 1: Informações de contato do responsável
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O preenchimento dos campos deve ser de acordo:
• Organizational Unit: Código de identificação da organização (Ramo, Capı́tulo ou grupo
de afinidade);
• First Name: Nome do responsável;
• Last Name: Ultimo sobrenome do responsável;
• IEEE Member Number: Número de membresia do responsável;
• E-mail: E-mail do responsável;
• Volunteer Position: Cargo ocupado pelo responsável;
• Phone: (Opicional) Telefone do responsável.

2.2

Informações do Apelido Funcional

O segundo conjunto de campos consiste nas informações a respeito da criação/atualização
do apelido funcional, como é visto na Figura 2
Importante: Um novo apelido não deve ter mais que 15 caracteres.

Figure 2: Informações do apelido funcional
• Request Type: Selecionar ”Create a new alias” para criar um novo apelido funcional e
”Update an existing alias” para atualizar as informações de um já existente.
• Functional Alias: Apelido funcional sem o @ieee.org (Formato final: <Nome do alias>@ieee.org);
• Destination E-mail #x: E-mails a quais serão destinatários dos e-mails enviados para
o apelido funcional (até cinco destinatários);
• Comments: Comentários EM INGLÊS explicando os motivos para requerer/alterar o
apelido e seus destinatários (Opcional);
• E-mail to send copy of this form: E-mail do responsável ou outro e-mail que queira
obter uma cópia do formulário preenchido.
Após preenchimento de todos os campos, deverá ser enviado o formulário apertando-se o
botão ”Submit”.
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