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Termo de Responsabilidade sobre Hospedagem de contas no servidor Web do ICB
Este termo de responsabilidade visa confirmar e garantir que o servidor docente ou técnico administrativo,
quando solicita a Hospedagem de uma página web na rede, esteja totalmente ciente de quais são as suas
responsabilidades, não deixando assim espaço para dúvidas ou futuros problemas.
A página será registrada em nome do solicitante e/ou de seu departamento, devendo este ser servidor docente
ou técnico administrativo. O material a ser publicado através de upload por SFTP ou através de ferramentas
específicas, bem como a manutenção, atualização de softwares web e plugins inseridos serão de responsabilidade do
solicitante ou profissional designado por ele. Todo o material publicado, como todo conteúdo e arquivos disponibilizados
para download, também é de responsabilidade do solicitante, não podendo publicar materiais que estejam em
desacordo com a legislação vigente.
Caso sejam utilizados gerenciados de conteúdo CMS, estes deverão ser atualizados de forma frequente para a
última versão estável disponível, bem como todos os plugins inseridos. As senhas dos usuários registrados nestes
sistemas deverão ser trocadas de forma frequente, com os dados completos das mesmas.
Quando houver alguma brecha de segurança reportada, o site for invadido, ou a programação do site provocar
lentidão excessiva no acesso ao servidor web, banco de dados ou enviar e-mails excessivos, a hospedagem será
bloqueada para que o responsável pelo site efetue as correções necessárias.
Caso ocorra problemas no acesso à Hospedagem ou aparecer erros provocados pelo servidor que não sejam
relativos à programação incorreta do site, será necessário a abertura de chamado no setor de informática. Erros
provocados por utilização de funções de bibliotecas antigas ou depreciadas, que passarem a ocorrer depois de
determinadas atualizações de sistema operacional e de segurança necessárias para o servidor de hospedagem web
continuar em funcionamento seguro, deverão ser corrigidos pelo responsável do site, uma vez que o servidor de
hospedagem web é atualizado frequentemente. Para abrir o seu chamado em relação a bloqueio ou problemas no
servidor, acesse o site do ICB → Serviços → Intranet → Abertura de Chamado Seção de Informática.
Este termo de uso será sempre atualizado quando necessário, onde o responsável deverá estar atento às suas
modificações. Garantindo estar ciente de todas informações acima descritas, declaro que a conta de hospedagem pode
ser registrada pela Seção de Informática na minha responsabilidade.
Nome da conta: ______________________________ URL: _______________________________________________
Nome do site: ____________________________________________________________________________________
Nome completo: __________________________________________________________________________________
Email: __________________________________________________________________ Ramal: _________________
Bloco / Sala: ____________ Nome do setor: ___________________________________________________________
Data: ____/____/_________ Assinatura: _______________________________________________________________

