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Termo de Responsabilidade sobre Registro de Equipamento na Rede
Este termo de responsabilidade visa confirmar e garantir que o servidor docente ou técnico administrativo,
quando solicita a conexão na rede de equipamento em sua posse, esteja totalmente ciente de quais são as suas
responsabilidades, não deixando assim espaço para dúvidas ou futuros problemas.
O equipamento será registrado em nome do usuário final, devendo este ser servidor docente ou técnico
administrativo, com as seguintes informações: endereço IP reservado, endereço físico da placa de rede (MAC), nome
completo, e-mail institucional, bloco e sala. Caso o equipamento seja de uso de aluno(s), o equipamento será registrado
no nome do professor responsável pelo aluno ou pelo local em que se encontra o equipamento, onde o professor ficará
encarregado de comunicar o(s) aluno(s) sobre este termo de responsabilidade.
O usuário deve estar ciente que é o responsável pelo equipamento registrado e todos os seus acessos.
Conforme as políticas de utilização de recursos computacionais dentro da universidade, é vedado o uso da rede para
fins particulares, baixar e/ou compartilhar arquivos protegidos por direitos autorais, tais como filmes, musicas, softwares
piratas ou outros tipos de arquivos ilegais, assim como outros tipos de crimes, conforme legislação vigente. É vedado
também a alteração da configuração de rede no equipamento.
Quando ocorrer alguma infração, contaminação por vírus, alteração na configuração de rede ou outro tipo de
problema que ocasione um conflito na rede, o endereço IP e/ou MAC será bloqueado. Nestes casos o usuário deverá
fazer a abertura de chamado conosco solicitando o desbloqueio, informando os dados que forem necessários. No caso
de infração de direito autoral ou outro tipo de crime, o responsável registrado deverá informar o nome completo e a
matrícula da pessoa que cometeu a infração, para que o registro do episódio saia de seu nome. Caso o responsável
não localize o real infrator que utilizou o equipamento sob a sua responsabilidade, o desbloqueio ainda será possível,
desde que tome todas as medidas necessárias que forem informadas para o problema não mais ocorrer.
Para abrir o seu chamado em relação à algum bloqueio ou à interrupção de acesso à rede, acesse o site do
ICB → Serviços → Intranet → Abertura de Chamado Seção de Informática.
Garantindo estar ciente de todas informações acima descritas, declaro que o equipamento pode ser registrado
pela Seção de Informática na minha responsabilidade.
Nome completo: __________________________________________________________________________________
Email: __________________________________________________________________ Ramal: _________________
Bloco / Sala: ____________ Nome do setor: ___________________________________________________________
Data: ____/____/_________ Assinatura: _______________________________________________________________

