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P
POLÍTIC
A DE SE GURANÇ
ÇA DA IN
NFORMA
AÇÃO
ANIIMA EDU
UCAÇÃO
O

Garaantir a inforrmação com
mo bem esseencial da co
ompanhia, respeitando sua confideencialidade,
asseguran
ndo sua conntinuidade e a usando de
d maneira éética.

INTROD
DUÇÃO
As informaçõees, resumid
damente sãão dados que, tratados adequuadamente modificam
m
nformaçõess
quanntitativamennte e qualittativamentee os ativoss de uma organizaçãoo. Essas in
portaanto agregam
m valores, e por sua veez, devem seer protegidaas, tendo em
m vista a quantidade dee
ameaaças a que estão
e
sujeitaas (NBR ISO
O/IEC 1779
99:2000, pág
g. VI).
A in
nformação podde existir de diversas
d
form
mas, ela pode sser impressa ou escrita em
m
papeel, armazenadda eletronicam
mente, transm
mitida pelo coorreio ou atraavés de meioo
eletrrônico, mostrrada em filmees ou falada em conversaas. Seja qual for a formaa
apreesentada ou me
meio através do
o qual a inform
mação é comppartilhada ou armazenada,
a
é
reco
omendado quee seja sempree protegida adequadament
a
te. (NBR ISO
O/IEC 17799,,
setem
mbro 2001).

Desdde o surgim
mento da internet
i
e consequenttemente a unificação da rede mundial,
m
ass
organnizações e seus sisteemas de innformações e redes se deparam frequentem
mente com
m
consttantes e crescentes
c
ameaças ccomo: invasão, hack
kers, vírus,, spam, espionagem,,
vanddalismo, etc.
A Seegurança dee Informaçõ
ões protege as informaçções por meeio de norm
mas, políticaas, práticas,,
proceedimentos, conscientizzação, treinnamentos, estruturas e softwaress, agindo diretamente
d
e
sobree essas ameeaças. (NBR
R ISO/IEC 117799:2000, pág. VI).
Este documento foi elab
borado funddamentado nos principais agenttes da Seg
gurança dee
Inforrmações, cittados acimaa.
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I.

O
OBJETIVO
O
O obbjetivo destta política é orientar oos alunos, professores,
p
coordenaddores, e prestadores dee
serviiços sobre as diretrizes referenttes à Segurrança de In
nformaçõess e Uso dee Recursoss
Com
mputacionaiss implantad
das nas emppresas que compõem o Grupo A
ANIMA, paara protegerr
ativoos da inform
mação de sua
s proprieddade ou sob sua custó
ódia, contraa ameaças internas ouu
exterrnas, deliberradas ou aciidentais.

II.

A
APLICAÇÃ
ÃO
Esta política applica-se a to
odos os usuuários dos sistemas
s
e dos recursoos computaacionais dass
G
ANIM
MA e das In
nstituições de Ensino a ele vinculaados, sendoo
emprresas que coompõem o Grupo
estess os alunos, professoress, terceiros oou visitantees.

III.

P
PRINCÍPIO
OS

A seggurança da informação
o é baseada na preservaação dos seg
guintes prinncípios:
 Confideencialidade: garantia de que o acesso à in
nformação é restrito às pessoass
autorizaddas, ou sejja, protegerr a informaação privad
da contra lleitura e/ou
u cópia porr
alguém que não tenha
t
sido explicitam
mente autorizado peloo proprietárrio daquelaa
informaçção;
 Integrid
dade: A integridade cconsiste em
m evitar qu
ue dados seejam apagaados ou dee
alguma forma
f
alterados, sem a permissão
o do proprietário da innformação. O conceitoo
de integgridade estáá relacionaddo com o fato
f
de asssegurar quee os dados não foram
m
modificaados por pesssoas não auutorizadas;
 Disponib
bilidade: garantia
g
dee que os usuários autorizados
a
m acesso à
obtenham
informaçção e aos ativos
a
necesssários semp
pre que forr preciso, paara isso, é de extremaa
importânncia que os serviços preestados pelo
o sistema seejam proteggidos de form
ma que nãoo
sejam deegradados ou
o se tornem
m indisponív
veis sem auttorização;
 Autenticcidade: estáá associadaa com a ideentificação de um usuáário ou com
mputador, a
autenticiidade é a medida de proteção de um
m serviço/iinformação contra a
personifi
ficação por intrusos;
i
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IV.

R
RESPONSA
ABILIDAD
DES
Dos alunos, proofessores, coordenado
c
ores, visitan
ntes e presttadores de serviços qu
ue utilizam
m
recursos de info
formática:
1.

Conheceer e agir co
onforme o conteúdo contido
c
nesta política e nas docu
umentaçõess
normativvas relacion
nadas às suaas atividadess;

O Deepartamento de Tecnologia deveerá:
1.

Prover a infraestru
utura e os recursos dee tecnologiia da inform
mação necessários aoo
cumprim
mento desta política;

2.

Analisarr criticamen
nte as causaas de incideentes de seg
gurança da informação
o e suportarr
planos de
d ação paraa a melhoriia da Gestão
o da Seguraança da Info
formação co
om o gestorr
de segurrança de info
formação;

3.

Analisarr por meio de
d relatórioos técnicos todos os daados estatístticos sobre ataques ouu
qualquerr outra ameaça à infraeestrutura dee tecnologia da informaação das em
mpresas quee
compõem
m o Grupo ANIMA
A
e ddas Instituiçções de Ensiino a elas vi
vinculadas;

4.

Executarr programass de inventáário, a fim de
d identificaar softwaress sem licencciamento ouu
danosos à rede;

5.

Analisarr e averigu
uar a redee corporativ
va, a fim de detectaar fluxo in
ndevido dee
informaçções, intruso
os e ataquess aos sistem
mas e serviço
os de rede;

6.

Aplicar filtros na rede
r
corporaativa, de qu
ualquer nattureza, paraa minimizarr riscos aoss
ativos dee informaçãão da Instituuição;

7.

Instalar ferramentaas de gerennciamento de rede, a fim de manter o controle e
disponibbilidade das atividades institucionaais;

8.

Executarr aplicativo
os na estaçãão de trabaalho para siincronizar ddados com servidores,,
bem com
mo configurar aplicativvos automatiicamente;
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9.

Criar reggras de bloq
queio de sitees que posssuam conteú
údos indeviidos a fim de
d gerenciarr
o uso da ferramentaa;

100.

Personallizar o acessso à internnet, solicitaando login e senha aoos usuárioss, a fim dee
gerenciaar o uso da ferramenta;
f

11.

Limitar o uso da ban
nda de interrnet e, de accordo com as
a políticas da Instituição;

122.

Interrom
mper os serviços de inteernet quando
o necessário
o;

133.

Solicitarr, quando necessário,
n
a troca de senhas de rede, de siistemas, dee Internet e
exigir seenhas compllexas;

144.

Excluir o acesso à rede
r
acadêm
mica aos alu
unos que se desvinculaarem da Insttituição porr
trancameento de matrícula,
m
abandono, solicitação
o de transsferência externa
e
ouu
desligam
mento;

O Deepartamento Jurídico
o deverá:
1.

Avaliar, quando solicitado, as nnormas e oss Procedimeentos de Seggurança da Informaçãoo
elaboraddos pelo DT
TI.

2.

Represenntar e deffender judiccialmente a Instituiçãão, se neccessário, em
m caso dee
transgresssão das norrmas, por p arte de alun
nos, professores, colabooradores e etc.
e

V.

D
DIRETRIZ
ZES DE SEGURAN
S
NÇA DA INFORMA
AÇÃO E UTILIZA
AÇÃO DE
E
R
RECURSO
OS COMPU
UTACIONA
AIS

Quan
nto à solicitação de equipamen
e
ntos, softwa
ares e serviiços de info
formática pelo
p
Corpoo
Doceente:
1.

Toda soolicitação de
d equipam
mentos, softwares ou
u serviços deverá seer feita aoo
Departam
mento de Tecnologia
T
e Informaçãão (DTI) po
or meio doo sistema dee chamadoss
(Help Deesk), devendo as reservvas de recurrsos audiovisuais serem
m realizadass através doo
sistema de
d agendam
mento disponnível no aceesso restrito
o do professsor;
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2.

Definem
m-se como equipament
e
tos de inforrmática quaaisquer artiigos do tipo
o hardwaree
utilizadoos na Institu
uição e gerrenciados peelo Departaamento de T
Tecnologia, tais comoo
computaadores (serv
vidores e deesktops), no
otebooks, pockets,
p
pallmtops, disccos rígidos,,
memóriaas, cabos esspecíficos, m
mouses, teclados, webccams, kits m
multimídia, gravadorass
de CD-R
ROM e/ou DVD, leitooras de CD
D-ROM e/ou DVD, m
monitores, im
mpressoras,,
scannerss, ativos de rede,
r
Datashhows, retroprojetores, televisores etc.;

3.

Definem
m-se como softwares, toodo e qualquer program
ma instaladoo nos compu
utadores daa
Instituiçãão, seja porr tempo detterminado ou
o não, indeependentem
mente de suaa finalidadee
e/ou setoor no qual estará sendo utilizado;

4.

Define-sse como serrviço relaciionado todo
o e qualquer serviço reeferente a cabeamento
c
o
estruturaado (ponto de
d rede), m
manutenção, consultoriaa ou assessooria nos equ
uipamentoss
ou softw
wares da Insttituição;

Quan
nto ao uso dos labora
atórios de in
nformática
a:
1.

Os usuáários são responsáveis diretos pella utilização
o dos recurrsos compu
utacionais a
eles connfiados, em
m concorddância com
m as diretrrizes deste regulamen
nto, sendoo
considerrados recurrsos compuutacionais o conjunto
o formado por gabinete CPU,,
monitor,, teclado, mouse, sistem
ma operacio
onal e sistem
mas em geraal;

2.

Os usuárrios deverão informar imediatam
mente à equiipe do NSI (Núcleo dee Suporte à
Informáttica) caso ocorra quualquer oco
orrência rellacionada aaos equipaamentos dee
informáttica (quebraa, falha, mauu funcionam
mento, incid
dente, desapparecimento
o);

3.

Do acessso:
a.

O laborató
Os
órios de innformática são admin
nistrados peelo Departtamento dee
T
Tecnologia
e Informaçãão (DTI);

b.

S destinaados ao usoo acadêmicco de alunos e profeessores da Instituição,,
São
u
utilizados
prrioritariameente para resserva de aullas;

c.

P
Para
obter acesso
a
aos laboratório
os de inform
mática, cadda aluno, prrofessor ouu
fu
funcionário
deverá posssuir login e senha;

d.

S consideerados alunoos, estudanttes regularm
São
mente matricculados na Instituição,,
e professorees, os doceentes contratados paraa ministrar horas/aulaa ou outrass
a
atividades
accadêmicas nna Instituiçãão;
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e.

P
Poderão
ser concedidoss acessos esspeciais, deesde que devvidamente autorizadoss
p Departaamento de T
pelo
Tecnologia;;

f.

O usuárioss terão aceesso aos reecursos doss laboratóriios de info
Os
ormática dee
a
acordo
com
m o seu perrfil, curso ou departaamento, resspeitando as diretrizess
e
estabelecida
as pela Instittuição;

g.

T
Todo
usuáriio tem a obbrigação de conhecer as
a normas e os regulam
mentos quee
regem o funcionamen
fu
nto dos laaboratórios de inform
mática da Instituição,,
d
disponíveis
no
n seu acessso restrito do
d site;

h.

Q
Quando
o caadastramentto não ocorrrer de form
ma automáticca, o usuário deverá see
d
dirigir
ao Nú
úcleo de Suuporte à Infformática (N
NSI) do seuu campus e requisitar o
loogin e senha;

i.

S
Será
permitiido aos alunnos, professsores, coord
denadores e funcionários o uso dee
n
notebooks
pessoais
p
noo âmbito do
os laborató
órios sob a responsabilidade doss
m
mesmos;

4.

Dos horáários de fun
ncionamentoo:
a.

O horário de
d funcionam
mento dos laboratório
os de inform
mática é dee segunda a
s
sexta-feira,
das 7:20h ààs 22:35h e aos sábado
os, sob dem
manda, acord
dada com a
c
coordenação
o de cursos;

b.

O usuários deverão resspeitar os ho
Os
orários de funcionamen
f
nto dos labo
oratórios dee
innformática, visto que os equipaamentos dev
verão ser ddesligados no horárioo
p
previsto
paraa encerrameento;

5.

Da estruutura, da imp
pressão e doo armazenam
mento de daados:
a.

O laborató
Os
órios de innformática dispõem de
d computaadores com
m softwaress
liicenciados instalados, rede locaal, serviço de impresssão a laserr, acesso à
innternet e serviço técnicco especializado;

b.

O uso das impressoraas é restriito à repro
odução de material estritamente
e
e
a
acadêmico.
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c.

O prazo parra os usuáriios retirarem
m a impressão em um
m dos totenss é de até 6
(seis) horaas, contadoos após co
omando de impressão;; findo essee tempo, o
d
documento
será
s excluíddo da fila dee impressão, sem ônus ppara o aluno;

d.

A impressão
o deve ser retirada pelo aluno em
m um dos ttotens ou nas
n lojas daa
c
copiadora,
mediante
m
a iinserção de login e senh
ha no sistem
ma;

6.

Das reseervas de recu
ursos audioovisuais pelo
o Corpo Docente:
a.

A solicitações de uso de laborattórios de informática ppara aulas deverão
As
d
serr
f
feitas
a partiir do acessoo online do professor,
p
disponível
d
nno site da Instituição;

b.

A reservas dependem da disponib
As
bilidade doss laboratórioos de inform
mática, bem
m
c
como
dos reecursos audiiovisuais;

c.

S
Somente
pro
ofessores, ccoordenadorres de curso
o ou supervvisores de laboratórios
l
s
p
poderão
effetuar reserrvas para aulas eveentuais (aggendadas para
p
datass
e
específicas),
, e para auulas regularres (ministrradas regullarmente em
m todas ass
s
semanas
do semestre);

d.

E
Eventuais
cancelamen
c
ntos de reeserva devem ser feeitos pelo professor,,
c
coordenador
r de curso oou superviso
or de laboraatório com ppelo menos 1 (um) diaa
d antecedên
de
ncia pelo siistema de reeserva, por telefone ouu e-mail pub
blicados noo
s
sistema;

e.

A
Após
15 (q
quinze) minnutos da hora marcad
da para o iinício da aula,
a
sendoo
c
constatada
a ausência do professor para a aula
a
determ
minada, a reserva seráá
a
automaticam
mente canceelada e o lab
boratório dee informáticca será disp
ponibilizadoo
p o uso geral;
para
g

f.

É vedado ministrar
m
aulaas nos laboratórios de informáticaa sem a dev
vida reservaa
d horário, assim
de
a
comoo reservar laaboratório de
d informátiica para um
ma turma dee
a
alunos
sem a presença dde um profeessor;

7.

Das instaalações de softwares:
s
a.

P
Pedidos
de instalação dde softwarees para aulaas eventuaiss ou regularres deverãoo
s feitos apenas pelo cooordenadorr de curso, por
ser
p meio doo sistema de chamados;

b.

A necessidaade da realizzação de co
onfiguraçõess especiais nos computadores doss
laaboratórios de informáática deverá ser comuniicada no atoo da reservaa.
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c.

O prazos para
Os
p
a installação de so
oftwares ou configuraçções especiaais deverãoo
s acordado
ser
os, no ato da solicitaçção, com o responsáve
vel do NSI do campuss
respectivo;

d.

A instalaçãão somentee será feitaa após obttenção da licença do
o software,,
d
devidamente
e regularizaada;

e.

D
Depois
de instalado, os testes de configu
uração do software deverão
d
serr
realizados pelo solicitannte;

8.

Da utilizzação de internet:
a.

A internet deverá
d
ser utilizada exclusivame
e
ente para cconteúdos acadêmicos.
a
.
Q
Qualquer
sitte da internnet que estiiver bloqueaado para usso, por ser a princípioo
c
considerado
de uso nnão acadêm
mico, pode ser desbloqqueado a pedido
p
doss
p
professores
ou coordenaadores, por meio do sisstema de chhamados;

9.

Das respponsabilidad
des dos usuáários:
a.

O usuário reesponderá ppor danos físicos ou lóg
gicos causaddos aos equ
uipamentos,,
a título de dolo
d
ou culppa, ressarcindo, monettariamente a Instituição e ficandoo
a
ainda
sujeitto às penaalidades diisciplinares constantess nas Norrmas e noo
R
Regimento
Interno
I
destta;

b.

O Departam
mento de Teecnologia não
n se resp
ponsabiliza por inform
mações e/ouu
d
dados
armazzenados em
m diretórios locais, send
do de inteirra responsaabilidade doo
u
usuário
a manutenção
m
o de cópiass de seguraança de seeus arquivo
os. Quandoo
n
necessário,

poderá

ser

realiizados

backup,

dessde

que

solicitadoo

a
antecipadam
mente;
c.

U
Utilizar
e co
ontrolar seu login e sen
nha, não pod
dendo permiitir o acesso
o a recursoss
c
computacion
nais dos labboratórios de
d informáttica por pesssoas não autorizadas,
a
,
o colaborarr com tais pprocedimenttos;
ou

d.

C
Comunicar
ao funcionnário ou estagiário
e
dos
d laborattórios de informáticaa
q
qualquer
pro
oblema, deffeito ou evid
dência de viiolação das normas em
m vigor, nãoo
p
podendo
om
mitir ou acobbertar tais faatos;

e.

100.

E
Efetuar,
apó
ós utilizar quualquer com
mputador, o procedimennto de logofff;

Das restrrições e doss atos adminnistrativos preventivos:
p
:
10
0

É vedadoo ao usuário
o:
a.

E
Executar
co
omandos quue levem à criação, alteração
a
ouu destruição
o de dadoss
innformatizad
dos;

b.

F
Fumar
ou consumir qualquer tipo de alimento
a
naas dependêências doss
laaboratórios de informáática;

c.

P
Promover
encontros
e
e reuniões de caráter pessoal ou que nãão estejam
m
relacionadoss com as atiividades acaadêmicas;

d.

E
Escutar
mússica sem fonne de ouvido
o;

e.

C
Colocar
os pés sobre as mesas ou cadeiraas, assentarr em mesaas ou fazerr
q
qualquer
utilização inaddequada de móveis e eq
quipamentoos;

f.

F
Falar
em tom
m alto ou prromover alg
gazarras noss laboratórioos de inform
mática;

g.

P
Praticar
jogo
os de qualquuer naturezaa;

h.

A
Acessar
a in
nternet para fins não acaadêmicos (eex. pornograafias);

i.

B
Baixar
arqu
uivos como avi, mpeg,, mpg, mp3
3, mid e w
wav, entre outros,
o
com
m
c
conteúdo
nãão acadêmicco;

j.

Innstalar prog
gramas de qqualquer nattureza;

k.

U aparelh
Usar
hos celularees que pertu
urbem a con
ncentração ddos demais usuários
u
doo
laaboratório;

l.

A
Alterar
conffigurações dde computad
dores;

m.

Innvadir as deependênciass do NSI ou
u usar comp
putadores addministrativ
vos;

n.

A
Afixar
cartaazes, panfleetos ou anú
úncios de qu
ualquer gênnero nas deependênciass
d laborató
dos
órios de innformática sem permisssão previaa da infraestrutura doo
c
campus;

o.

E
Emprestar
lo
ogin a alunno que estiv
ver com suaa conta blooqueada, ou
u a usuárioss
e
externos;

p.

R
Remover
do
ocumentos qque não sejaam de sua ex
xclusiva proopriedade;

q.

C
Camuflar
a própria ideentidade, saalvo no caso
o em que o acesso an
nônimo sejaa
e
explicitamen
nte permitiddo;

r.

L mensageens de terceeiros, ou doccumentos co
Ler
onfidenciaiss ou não autorizados.

s.

Innterceptar transmissão
t
o de dados ou
o monitoraar-se via baarramento por
p meio daa
rede;

11

t.

Innterferir em
m serviços dde outros usu
uários, bloq
queá-los ou congestionaar a rede dee
q
qualquer
forrma;

u.

P
Permanecer
nos laborattórios de in
nformática sem
s
autorizzação do pro
ofessor, em
m
h
horário
reserrvado à aulaa da qual o aluno não está
e particippando;

v.

D
Desrespeitar
r os funcionnários ou os estagiários dos laborattórios de informática;

w.

Q
Quebrar
sen
nhas, violar ffechaduras eletrônicas ou sistemass de alarme;

x.

A
Abrir,
desmontar ou caarregar qualquer compu
utador, equiipamentos ou
o qualquerr
p
patrimônio
da
d Instituiçãão;

Quan
nto ao uso das impresssoras e cop
piadoras:
1.

Os laborratórios de informáticaa dispõem de
d computad
dores com pprogramas de diversass
categoriaas instalado
os e sistemass multimídiia, acesso a mídias maggnéticas e ópticas, redee
local, serrviço de imp
pressão a laaser, acesso à internet e serviço téccnico especializado;

2.

O uso daas impressorras é restritoo à reprodu
ução de mateerial estritam
mente acadêêmico.

3.

O prazo para os usuários retirrarem materriais impresssos em um
m dos totenss é de até 6
(seis)

h
horas,

con
ntada a parrtir do com
mando de impressão.
i
Findo essee tempo, o

documennto será exccluído da filla de impresssão.
4.

A impressão deve ser
s retirada pelo aluno em um dos totens ou nnas lojas daa copiadora,,
mediantee a inserção
o de login e senha no siistema;

Quan
nto ao acessso à rede corporativa
c
a e seus serviços:

1.

O acessoo ao ambieente informaatizado dev
verá ser con
ncedido uniicamente por meio dee
identificação (contaa ou login) e de senha associada;
a

2.

É dever do usuário proteger suuas credencciais de acessso ao sistem
emas de info
ormação. O
detentor da conta e senha deveerá assumir a responsab
bilidade pella guarda, descrição
d
ouu
sigilo daas operaçõess decorrentees do seu usso;

3.

A implanntação de perfis
p
de ac esso será reealizada com
m base no pprincípio dee privilégioo
mínimo;
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4.

É vedadoo ao usuário
o:
a.

A
Acessar
sites de conteúúdo crimino
oso, apostas ou pornogrrafia. O Deepartamentoo
d Tecnolog
de
gia irá resttringir os acessos
a
a sites
s
que cconsiderar alheios
a
aoss
o
objetivos
do grupo, e m
monitorar co
onsultas de usuários,
u
coom objetivo de garantirr
seegurança e adequação do uso destte recurso;

b.

R
Revelar
a terrceiros sua identificaçãão de usuárrio e senha de acesso à rede, ou a
q
qualquer
sisttema da Ins tituição;

c.

A
Alterar
qualq
quer configuuração de rede de computadores;

d.

B
Burlar
ou ten
ntar burlar oos dispositiv
vos de segu
urança da redde;

e.

C
Capturar

dados
d

na

rede

corrporativa,

que

colooquem

em
m

risco

a

confidencialidade dos documento
os, arquivos e o fluxxo de dado
os entre ass
estações;
f.

U
Utilizar
a Intternet para atividades ilícitas,
i
con
ntrárias aos iinteresses leegítimos daa
Innstituição, ou
o fora do contexto daas atividadees acadêmiccas, ou em violação àss
reegras fixadaas neste doccumento;

g.

F
Fazer
downlload de arquuivos execu
utáveis ou de multimídiia, mesmo que
q estejam
m
compactadoss, sem autorrização prév
via do Depaartamento dde Tecnologia;

5.

Rede Wiireless
a.

A configurrações de aacesso à reede wireless serão reaalizadas som
As
mente pelaa
equipe do NSI especialiizada e resp
ponsável porr essa tarefaa;

b.

É de responsabilidade dda equipe de
d Redes a configuraçãão de qualq
quer Accesss
P
Point,
localizzado em quuaisquer cam
mpi;

Quan
nto ao uso e seleção de
d senhas:
11.

Senhas são
s de uso pessoal
p
e inntransferívell, sendo suaa manutençãão e confid
dencialidadee
responsaabilidade de seu proprieetário;

22.

Senhas não
n devem ser registraadas em paapel, ou em qualquer m
meio sem controle,
c
ouu
caracteriizado como de acesso ppúblico;

33.

Senhas devem
d
ser alteradas
a
peelos usuário
os sempre que
q houver qualquer in
ndicação dee
possível compromeetimento doo sistema ou das prróprias senhhas. Recom
menda-se a
m
te;
mudançaa de senha mensalment
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44.

É recomendável a utilização
u
dee letras, núm
meros e caraacteres espeeciais na elaaboração dee
t
menos vulnneráveis e susceptíveis
s
à fraudes;
senhas, tornando-as

Quan
nto à utilizzação de sofftwares:
11.

Os equippamentos de
d informáttica funcion
narão someente com sooftwares reegularmentee
adquiridoos e licenciados juntoo a seus forrnecedores ou represenntantes, ou ainda com
m
aqueles desenvolvid
d
dos pelo quaadro de funccionários daa Instituiçãoo.

2..

A área de
d Tecnolog
gia, periodi camente, irrá efetuar au
uditoria nass estações objetivando
o
o
manter o padrão corrporativo dee softwares nos equipam
mentos.

3..

Todos os
o servidorres corporaativos e estações serãão protegiddos pelo software dee
antivíruss homologaado, que ddeve estar sempre ativo
a
e atuualizado, seeguindo ass
configurrações defin
nidas pela áárea de Teecnologia. O software de antivíru
us somentee
poderá ser
s removid
do das estaçções de trab
balho e serv
vidores peloos Adminisstradores dee
Rede;

Quan
ackup, cópiia de segurrança e resttauração dee dados:
nto à realizzação de ba
1..

Não seráá realizado
o, pela áreaa de Tecno
ologia, Backup ou Cóópia de Segurança dee
nenhumaa informaçãão ou arquivvo armazenaado nas estaações de trab
abalho.

Quan
nto à manu
utenção e administraç
a
ção do amb
biente:
1..

O Deparrtamento dee Tecnologi a poderá paadronizar a configuraç ão das estações com a
utilização de papéis de parede, protetores de
d tela, men
nus de naveegação, etc.

Quan
nto ao uso dos recursos audiovissuais:
1..

Entendem
m-se como recursos aaudiovisuaiss: datashow
w, caixas de som, mesa de som,,
notebookks, vídeo caassete, DVD
D Player, TV
V’s, retroprrojetor, fonee de ouvido
o, Cdplayer,,
microfonne, robô (T
TV, DVD, C
Computado
or e Datash
how), datatvv (computaador e TV),,
datatv DVD (compu
utador com DVD e TV
V);

2..

Agendam
mento de reccursos paraa sala de aula:
a.

O recursos devem ser aagendados por
Os
p meio do
o sistema dee agendamentos;

b.

A reserva pode ser realizada por
p
professores, coorrdenadores de curso,,
fuuncionárioss administraativos e funccionários do
o NSI, sendoo que:
14
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i.

O prrazo mínimoo para a reaalização da reserva peelos professores é de 6
horas e o máxim
mo é de 240 horas ou 10
0 (dez) diass;

ii.

O prrazo mínim
mo para reaalização da reserva peelos coordeenadores dee
curso
o é de 6 horras e o máxiimo de 1 sem
mestre;

iii.

O prazo
p
mínim
mo para realização da reserva
va pelos funcionários
fu
s
admiinistrativos é de 6 horaas e o máxim
mo de é de 240 horas ou
o 10 (dez))
dias;

iv.

O prazo mínimoo para a reaalização da reserva
r
peloos funcionárrios do NSII
é de 6 horas e o máximo dee 1 semestree;

c.

A reserva do
os equipam
mentos de au
udiovisual está
e sujeita à disponib
bilidade doss
m
mesmos;

d.

F
Ficam
sob reesponsabiliddade dos so
olicitantes os
o equipameentos móveiis listados a
seeguir, que forem
f
dispoonibilizadoss pela Institu
uição: notebbooks, dataashow salvoo
o instalados em suporrte fixo de teto, caixass de som, D
os
DVD Playeer, fones dee
o
ouvido,
CD Player.

VI.

D
DISPOSIÇÕ
ÕES GERA
AIS

1.

Nos casoos em que houver
h
viollação desta Política de Segurançaa de Informaações e usoo
de recurssos computacionais, saanções adm
ministrativas e/ou legaiss poderão seer adotadas,,
podendoo culminar com
c
o desliigamento do
o infrator e eventuais pprocessos crriminais, see
aplicáveis.

VII.

R
REFERÊNC
CIAS

1..

NBR ISO
O/IEC 1779
99:2000.
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