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P
POLÍTIC
A DE SE GURANÇ
ÇA DA IN
NFORMA
AÇÃO
ĂNIIMA 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.

I.

IINTRODUÇ
ÇÃO
As informaçõees, resumid
damente sãão dados que, tratados adequuadamente modificam
m
quanntitativamennte e qualittativamentee os ativoss de uma organizaçãoo. Essas in
nformaçõess
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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1.

ESTRUT
TURA DO DTI (DEPA
ARTAMEN
NTO DE TECNOLOGIIA E INFOR
RMAÇÃO)



Gerênciia de Tecno
ologia da I nformação
o: o Gerentee de TI é reesponsável pela gestãoo
de sua equipe
e
e contato com
m os clientees, tendo como
c
foco principal alcançar
a
oss
objetivoss propostoss, gerencianndo projeto
os, orçamen
ntos, custoos, contratos externos,,
SLA’s exxternos, pro
ocessos de T
TI, políticass, comunicaação e markeeting de TI..



Coorden
nação de Siistemas de Informaçã
ão: O Coord
denador de ssistemas é responsável
r
l
por projetar, planejar, desenvoolver, testarr, manter e suportar siistemas de informaçãoo
como: ERP,
E
sistemaas acadêmiccos, aplicaçções compleementares, ssistemas prróprios e BII
(Businesss Intelligence), sendoo de extreema importtância que todos os projetos e
objetivoss concluídos sejam infoormados ao
o Gerente dee TI.



Coorden
nação de Infraestrut
I
tura de TII e Telecom
municaçõess: O Coord
denador dee
Infraestrrutura de TII e Telecom
municações é responsáável pela geerência da estrutura
e
daa
rede corrporativa e telecomunnicações. Deve
D
planejjar, desenvvolver, aco
ompanhar e
manter projetos
p
e soluções com
m relação à infraestruttura de redee e Telecom
m. Todos oss
projetos e objetivos concluídoss devem ser informadoss ao Gerentee de TI.



Coorden
nação de Atendiment
A
to ao clientte interno (NSI): O C
Coordenado
or do NSI é
responsáável por orrganizar e gerir todo
os os projeetos relacioonados ao suporte dee
informáttica, atendim
mento aos cclientes inteernos, exterrnos, salas dde aula e laaboratórios,,
tornandoo-se responsável peloss equipamen
ntos de infformática e audiovisuaais situadoss
nesses loocais, deven
ndo organizzar a estrutu
ura e o fluxo
o, desde o aatendimento
o do Servicee
Desk, atéé a entrega dos serviçoos. Todos os
o projetos e objetivos concluídoss devem serr
informaddos ao Gereente de TI.

2.

SERVIÇ
ÇOS DTI

O D
Departamentto de Tecn
nologia tem
m por finaalidade pro
over soluçõões de tecnologia daa
inforrmação, auttomação dos processoss de trabalho, comunicação eletrônnica e armaazenamentoo
e segurança dee dados paara os usuáários das empresas
e
que
q compõeem o grup
po ĂNIMA
A
5

EDU
UCAÇÃO, bem
b
como prover
p
e maanter todos os recursoss computaciionais das Instituições,
I
,
zelanndo pela inttegridade, segurança e bom desem
mpenho dos equipamenntos e sistem
mas por elee
manttidos.
3.

4.

DIVISÃ
ÃO DE RESP
PONSABIL
LIDADES:


Planeejamento e gerenciameento (Gerência);



Tecnnologia e Inffraestruturaa (Redes);



Seguurança da informação (A
Analista de Segurança));



Sisteemas de Info
ormação (D
Desenvolvim
mento de Sisstemas);

ATEND
DIMENTO A CLIENTE
ES INTERN
NOS:
Fluxo dee atendimen
nto do DTI:
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Com
m o objetivoo de forneccer uma meelhor visuallização das responsabiilidades e serviços
s
doo
Depaartamento de
d Tecnolog
gia da Inform
mação, foi elaborado
e
um portfólioo de serviços mapeadoss
de accordo com cada
c
setor.
Visãoo geral do portfólio
p
de serviços dee tecnologiaa:

Serviços d
de Tecnolo
ogia da Infformação

Planejamento e
gerenciamentto

Segurança da
Informação

Atenndimento a clien
ntes
internos

Sistemas de
Informação

Tecnologia e Infra‐
estrutura

Elaborar e
Acompanh
har
Planejamentto de
TI

Mapear riscos de
TI

Prover
atendimento de
d
Service Deskk

Acompanhar
Projetos de
Sistemas

Acompanhar
projetos
p
de Infra e
Telecom

Gerenciaar
Projetoss

Garantir a
Segurança Lógica

Prover suporte
e de
campo

Modelar Sistemaas
de Informaçãoo

Desenvolver
projetos
p
de Infra e
Telecom

Elaborar e
acompanh
har
orçamento d
de TI

Garantir a
Segurança Físsica

Gerenciar Ativvos
de TI

Desenvolver
Sistemas de
Informação

Testar
T
homologar
soluções de Infraa
e Telecom

Gerenciaar
Processos d
de TI

Garantir a
continuidade dos
e TI
processos de

Gerenciar entre
ega
dos serviços de
e TI

Testar e
Homologar
Sistemas de
Informação

Administrar
A
Rede
e
Corporativa
C

Gerenciar cu
ustos
de TI

Garantirr o
contingencia
amento
de Recursos Críticos
C

Gerenciaar
contratos d
de TI

Atender àss
Auditoriass

Parametrizar ERRP
/ Acadêmicoss

Manter Sistemaas
de Informaçãoo

•Servidores
•
•Storage
•
•Banco
•
de dadoss
•Conectividade
•
•Software
•
básico
o
•Office
•
Automation

Administrar
A
as
telecomunicaçõe
t
s
•Dados
•
•Voz
•
•Videocomunicaç
•
ção

Organizarr e
divulgar Polííticas
e Procedimeentos

Administrar daddos
e componentess

Comunicarr as
Ações e
Resultados d
da TI

Suportar Sistem
mas
de Informaçãoo

Suportar
Infraestrutura e
Telecom
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II.

O
OBJETIVO
OS DESTA POLÍTICA
A
O obbjetivo destta política é orientar oos colaborad
dores, estag
giários, presstadores dee serviços e
visitaantes, sobree as diretriizes referenntes à Segu
urança de Informaçõe
I
es e Uso de Recursoss
Com
mputacionaiss implantad
das nas em
mpresas qu
ue compõem
m o Grupoo ĂNIMA, buscandoo
proteeger ativos da inform
mação de suua propried
dade, ou so
ob sua custtódia, contrra ameaçass
internnas ou exterrnas, delibeeradas ou accidentais.

III.

A
APLICAÇÃ
ÃO

Esta política applica-se a to
odos os usuuários dos sistemas
s
e dos recursoos computaacionais dass
c
o Grupo ĂN
NIMA, e daas Instituiçõ
ões de Ensiino a elas vinculadas,,
emprresas que compõem
sendoo estes os funcionários
fu
s, estagiário s, alunos, colaboradorees, terceiross ou visitanttes.
IV.

P
PRINCÍPIO
OS
A seggurança da informação
o é baseada na preservaação dos seg
guintes prinncípios:


é restrito a pessoass
Confideencialidade: garantia de que o acesso à informação
i
autorizaddas, ou seja, proteçãoo à 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 inttegridade cconsiste em
m evitar que dados seejam apagados, ou dee
alguma forma
f
alterados, sem a permissão
o do proprietário da innformação. O conceitoo
de integrridade está relacionadoo à seguran
nça que os dados
d
não fforam modificados porr
pessoas não
n autorizaadas;



Disponib
bilidade: garantia
g
dee que os usuários autorizados
a
obtenham
m acesso à
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 indisponíveis sem au
utorização;



Autenticcidade: esttá associadda à identifficação de um usuáriio ou comp
putador. A
autenticiidade é a medida de proteção de um
m serviço/iinformação contra a
personifi
ficação por intrusos;
i
8

V.

R
RESPONSA
ABILIDAD
DES
Dos colaborad
dores, estag
giários e p
prestadorees de serviiços que uutilizam reecursos dee
inforrmática:
1.

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

2.

Conheceer e assinar o termo dee responsabilidade, porr meio do qqual se com
mprometerãoo
formalm
mente a segu
uir a políticaa de seguraança, tomando ciência ddas puniçõees impostass
em caso de seu não cumprimennto;

Do G
Gestor da Segurança
S
da
d Informaação:
1.

Facilitar a implantaação desta ppolítica atraavés da elab
boração e diivulgação de
d políticas,,
normas e procedimeentos aproprriados;

2.

Promoveer a constiituição do Comitê dee Segurançaa, que seráá constituíd
do por um
m
represenntante de cad
da área a se guir:

3.



Gerêência de TI;



Coorrdenação dee Sistemas dde TI;



Coorrdenação dee Infraestruttura de TI;



Gesttão de Pesso
oas;



Depaartamento de
d Pessoal;



Direttoria Jurídicca;



Direttoria Acadêêmica.

Analisarr criticamen
nte as causaas de incideentes de seg
gurança da informação
o e suportarr
planos de
d ação paara a melhooria da Geestão da Seegurança daa Informaçção, com o
Departam
mento de Teecnologia dda Informaçãão;

4.

Alocar os recursoss necessáriios para in
niciativas que
q visem aumentar o nível dee
mação na orgganização;
segurançça da inform

5.

Difundirr a cultura de
d segurançça da inform
mação nas empresas qque compõeem o Grupoo
ĂNIMA
A, com o apo
oio do Comiitê de Segurrança;
9

6.

Criar e gerar
g
relatórrios de dispoonibilidade de hosts e serviços;
s

7.

Criar e gerar
g
relatórrios de utilizzação de intternet;

8.

Propor programas
p
de treinam
mento em seegurança daa informaçãão aos funcionários e
prestadoores de serviiço, quandoo necessário;

O Coomitê de Seegurança deverá:
d
1.

Garantir a correta e consistentee execução dos
d controlees estabeleccidos;

2.

Apoiar o Gestor de Segurança da Informaçção;

3.

Apoiar inniciativas de
d melhoria da TI;

4.

Gerenciaar a atualizaação da Políítica de Seg
gurança, porr meio de reeuniões periiódicas paraa
definiçãoo e atualizaçção de proccessos da meesma;

5.

Providennciar, junto à Comuniccação Interrna, um Plaano de Divuulgação da Política dee
Segurançça;

6.

Dirimir questões dee incidentess de seguran
nça não preevistos e quue não tenh
ham suportee
nas norm
mas vigentess;

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 paara a melhooria da Geestão da Segurança dda Informaçção com o
responsáável pela meesma;

3.

Analisarr, por meio de relatórioos técnicos, todos os daados estatíssticos sobre ataques ouu
qualquerr outra ameaça à infraeestrutura dee tecnologia da informaação das em
mpresas quee
compõem
m o Grupo ĂNIMA;
Ă
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4.

Instalar software de
d acesso remoto naas estações de trabalhho com o intuito dee
mento dos ussuários;
aperfeiçooar os proceessos de moonitoramentto e atendim

5.

Removerr softwares instalados qque não con
ndizem com
m as atividaddes instituciionais;

6.

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

7.

Realocarr recursos computacioonais visan
ndo o aperrfeiçoamentto dos procedimentoss
administtrativos da Instituição;
I

8.

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;

9.

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

100.

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

11.

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

122.

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

133.

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

144.

Usar ferrramentas paara evitar quue cheguem
m mensagen
ns indesejaddas aos usuáários, com a
implantaação de AntiSpam;

155.

Excluir automaticam
a
mente menssagens dos servidores com conteúúdos indeviidos ou quee
possuam
m códigos maliciosos;
m

166.

Limitar o uso da banda
b
de innternet e caaixa postal dos usuárioos, de acorrdo com ass
políticass da Instituiçção;
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177.

Interrom
mper os serviços de inteernet e correeio eletrônicco corporatiivo quando necessário;

18.

Solicitarr, quando neecessário, a troca de senhas
s
de reede, de sisteemas, de In
nternet e dee
Correio Eletrônico
E
Corporativo
C
o e exigir seenhas compllexas;

199.

Excluir as
a contas dee rede, de siistemas, de Internet e de
d Correio E
Eletrônico Corporativo
C
o
dos usuáários desligaados da Insttituição;

O Geestão de Peessoas e o Departamen
D
nto de Pesssoal deverão:
1.

Apoiar, mediante ações
a
de treeinamento e conscientização, as aações e pro
ogramas dee
promoçãão do cumprrimento e dee mitigação
o de violações a esta poolítica;

2.

Repassarr as informaações sobree funcionáriios desligad
dos imediataamente apóss assinaturaa
do termoo de rescisão
o de contratto, para con
ntrole e bloq
queio de aceessos;

3.

No ato da contrattação, colhher a assinatura no Termo
T
de R
Responsabiilidade doss
funcionáários e estag
giários, arquuivando-o nos
n respectiv
vos prontuár
ários.

O Deepartamento Jurídico
o deverá:
1.

Validar e atualizaar o Term
mo de Ressponsabilidade de uttilização de
d recursoss
computaacionais;

2.

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

3.

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

VI.

D
DIRETRIZ
ZES DE SEGURAN
S
NÇA DA INFORMA
AÇÃO E UTILIZA
AÇÃO DE
E
R
RECURSO
OS COMPU
UTACIONA
AIS
Quan
nto à soliciitação de eq
quipamentoos, softwarres e serviço
os de inform
mática:
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);
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2.

Em casoo de imposssibilidade de acesso ao sistemaa de chama
mados (Help
p Desk) ouu
dúvidas na aberturaa do chamaddo, entrar em
m contato com
c
o suporrte técnico, de segundaa
à sexta-ffeira, de 8 às 22h, atravvés dos teleffones:
Belo Horizonte, (31
1) 3319-93336;
Santos, (13)
(
3228-2
2126;

3.

Deverá ser
s aberto um
m chamadoo para cada solicitação a ser atendiida;

4.

Todo chamado subm
metido ao D
DTI será an
nalisado de modo
m
a connsiderar prim
meiramentee
as possibbilidades de
d manutençção corretiv
va ou realo
ocação de rrecursos e, em últimoo
caso, com
mpra ou con
ntratação;

5.

O DTI teem autonom
mia para aloocar recurso
os de inform
mática em ttoda a Instittuição, bem
m
como suugerir soluçõ
ões e emitir pareceres técnicos,
t
de acordo com
m o solicitad
do;

6.

Definem
m-se como equipament
e
tos de inforrmática quaaisquer artiigos do tipo
o hardwaree
utilizadoos na Institu
uição e gerennciados pelo DTI, tais como compputadores (sservidores e
desktopss), notebook
ks, pockets,, palmtops, discos rígid
dos, memórrias, cabos específicos,
e
,
mouses, teclados, webcams,
w
kkits multim
mídia, gravaadoras de C
CD-ROM e/ou
e
DVD,,
leitoras de
d CD-ROM
M e/ou DVD
D, monitorees, impresso
oras, scanneers, ativos dee rede, etc.;

7.

Classificcação/Aplicações de Esstações de Trabalho:
T
a.

E
Estações
dessktop Tipo I – Orientad
das a usuários de aplicaações de automação dee
e
escritório,
ERP,
E
aplicaçções de baix
xo consumo de recursoss de hardwaare;

b.

E
Estações
desktop Tipoo II - Orien
ntadas a usu
uários de uuso médio de
d recursoss
c
computacion
nais, como ssimuladoress matemáticcos, processsadores gráfficos, etc.;

c.

E
Estações
dessktop Tipo III - Orienttadas a usuáários de usoo intensivo de recursoss
c
computacion
nais, como, sistemas dee CAD, ediçção de imaggens e vídeo
o, etc.;

8.

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;
13
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9.

Definem
m-se como serviços rrelacionadoss, todo e qualquer sserviço relaacionado a
cabeameento estrutu
urado (pontoo de rede), manutençãão, consultooria ou assessoria noss
equipam
mentos ou so
oftwares da Instituição;

Quan
nto ao uso das estaçõees de trabaalho:
1.

Os usuáários são responsáveis diretos pella utilização
o dos recurrsos compu
utacionais a
eles connfiados, em
m concorddância com
m as direetrizes destte regulam
mento. Sãoo
considerrados recurrsos compuutacionais: conjunto formado
f
poor um gabiinete CPU,,
monitor,, teclado, mouse
m
e sisstema operacional; no
otebooks; im
mpressoras;; Palmtops;;
smartphoones; softw
wares; internnet; intraneet; correio eletrônico
e
ccorporativo e sistemass
em gerall;

2.

O usuáriio deverá seempre bloquuear a estaçção de trabaalho quandoo se ausentaar, uma vezz
que ele é o responsáável por tuddo que venha a ser execcutado a parrtir desta.

100.

Qualqueer ocorrência (quebra, ffalha, mau funcionameento, incideente, desapaarecimento))
relacionaada aos equ
uipamentos de informáática deveráá ser inform
mada imediiatamente à
Área de Tecnologiaa, pelo sistem
ma de cham
mados (Help Desk), ou aatravés dos telefones:
Belo Horizonte, (31
1) 3319-93336;
(
3228-2
2126;
Santos, (13)

3.

É vedad
do ao usuário:
a.

A
Abrir
o gabiinete da estaação de trab
balho e instaalar disposiitivos de harrdware, porr
q
quaisquer
motivos;
m

b.

Innstalar quaalquer sisteema operaacional ou softwares,, inclusive livres ouu
g
gratuitos,
naa estação dee trabalho, sem autorizaação prévia do DTI;

c.

F
Fazer
cópia,, para uso eexterno, de softwares adquiridos
a
oou desenvo
olvidos pelaa
Ă
ĂNIMA;

d.

R
Realizar
con
nexões de rrede, bem como
c
conex
xões de reccursos com
mputacionaiss
p
pessoais
na rede
r
adminiistrativa;

e.

C
Compartilha
ar a unidadee do disco ríígido (raiz) entre usuárrios;
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f.

D
Danificar
ou
o removerr as placass de identtificação ouu de patrimônio doss
e
equipamento
os;

g.

R
Realizar
a transmissão
t
ou posse de informações que im
mpliquem violação
v
dee
d
direitos
auto
orais (piratarria) ou de propriedade
p
da informaç
ação;

h.

U
Utilizar
serrvidores daa ĂNIMA para armaazenamentoo de inform
mações ouu
a
arquivos
pesssoais;

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

O serviçço de impresssão de grannde porte (ssetores que imprimem mais de 3.0
000 páginass
por mês) é prestad
do por emprresa terceirrizada. O DTI
D recebe relatórios mensais dee
todas as impressões feitas nessses equipaamentos, beem como ppode gerar relatórios
r
a
qualquerr momento, a fim de auuditoria.

2.

Cabe ao DTI definirr que tipo dde impressorra cada seto
or deve utilizzar;

3.

As solicitações de reparo
r
no eequipamento
o e troca dee periféricoss devem serr realizadass
por meioo do sistemaa de chamaddos do Grup
po ĂNIMA;

4.

O contrrole de pap
pel deve sser feito por
p cada seetor que uutiliza o eq
quipamentoo
terceirizaado, e as solicitações
s
s devem seer feitas parra o almoxxarifado, po
or meio dee
pedidos no Datasul..

Quan
ficos da emp
presa terceeirizada:
nto à utilizzação de serrviços gráfi
1.

Os serviiços gráfico
os (cópias ssimples, im
mpressões de provas, ccópias colorridas, etc.),,
serão preestados por empresa teerceirizada, que manterrá, sempre qque possíveel, locais dee
atendimeento em cad
da uma das uunidades daas Instituiçõ
ões do Gruppo ĂNIMA.

2.

Todos os
o serviços prestados pela empreesa terceirizzada poderrão ser soliicitados viaa
protocolo de requissições que se encontrram no NSI ou nas ccoordenaçõees de cursoo
(exclusivvo para im
mpressões aacadêmicas, como provas, exercíícios avaliaativos entree
outros);
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3.

Os custoos do serviiço serão ddebitados no
n centro de
d custo doo setor soliicitante, noo
fechameento de caix
xa do mês. C
Cabe ao líd
der do setorr prever verrba para essses serviçoss
(exceto Unimonte);
U

Quan
nto ao acessso a 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.

A criaçãão do login é padronizzada: utilizaa-se o primeiro e o últtimo nome do usuárioo
separadoos por um ponto
p
(.). E
Em caso dee duplicidad
de de loginn, o padrão poderá serr
modificaado e avaliaado pelo DT
TI;

3.

A conta do usuário será válida por tempo determinad
do, enquantoo vigorar o contrato dee
trabalho do funcionário ou do pprestador dee serviço;

4.

Quando for constatada a necesssidade de acesso
a
à red
de por terceeiros, o messmo poderáá
ser soliccitado pelo responsáveel do setorr, via sistem
ma de cham
mados. O acesso
a
seráá
concediddo apenas see aprovado pelo DTI ap
pós análise;;

5.

É dever do usuário a proteção de suas credenciais de acesso a siistemas de informação.
i
.
O detenttor da contaa e senha deeverá assum
mir a respon
nsabilidade ppela guardaa, descriçãoo
ou sigiloo das operrações decoorrentes do seu uso. Recomenda
R
a-se a trocaa de senhaa
mensalm
mente, feita pelo própri o usuário attravés da in
ntranet, ou ppelo “alterarr senha” doo
Window
ws;

6.

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

7.

A utilizzação do acesso
a
à Innternet nas empresas do Grupoo ĂNIMA deve estarr
prioritariiamente relacionada àss tarefas desempenhadas pelo funncionário. Uso
U pessoall
de ordem
m eventual é permitiddo, desde que
q não con
nsuma recuursos signifficativos dee
tempo ouu interfira na
n produtiviidade pessoaal;

8.

O cadasttro do funcionário no ambiente in
nformatizad
do deverá seer solicitad
do à área dee
tecnologgia, imediattamente appós sua adm
missão, pelo líder im
mediato, po
or meio doo
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sistema de chamad
dos. Confoorme inform
mado anteriiormente, ddeverá ser aberto um
m
chamadoo para cada solicitação a ser atendiida;
9.

É vetadoo o acesso
o a sites dee conteúdo
o criminoso
o, de aposttas ou porn
nografia. A
ĂNIMA
A irá restring
gir os acessoos a sites que considerrar alheios aaos objetivo
os do grupoo
e monitoorar consulttas de usuárrios, com o objetivo de garantir ssegurança e adequaçãoo
no uso deste
d
recurso
o;

100.

O acessoo a serviço
os como FT
TP, Telnet e outros devem ser soolicitados fo
ormalmentee
pelo respponsável daa área intereessada, à Área de Tecno
ologia, justiificando o pedido;
p

11.

O desliggamento de funcionárioo será inforrmado imed
diatamente ppelo Deparrtamento dee
Pessoal à área dee Tecnologgia, que to
omará as providência
p
as necessáriias para o
cancelam
mento da co
onta do funncionário, bem
b
como para
p
a devoolução, se houver,
h
doss
equipam
mentos de in
nformática dde propriedaade das emp
presas do G
Grupo ĂNIM
MA, por elee
utilizadoos;

122.

Caso sejja necessáriio o comparrtilhamento
o de arquivo
os entre usuuários, este poderá serr
realizadoo somente na
n pasta de sejada, dev
vendo as con
nfiguraçõess de comparrtilhamentoo
aplicadas, assim como as deevidas perm
missões, seerem disponnibilizadas apenas aoo
usuário beneficiário, devendoo o usuário
o que disp
ponibilizou o comparrtilhamento,,
removê-lo após o usso;

133.

É permittido aos usu
uários proprrietários de notebook o acesso à rrede corporaativa, desdee
que sejaam autorizados pelo DTI após solicitação
o via sisteema de chaamados. A
permissãão de uso dee notebookss e demais computador
c
es portáteiss será concedida após o
cumprim
mento de tod
das as norm
mas de segu
urança, ou seja,
s
é obriigatório quee o Sistemaa
Operacioonal e o soft
ftware de anntivírus estejjam atualizaados;

144.

É vedad
do ao usuário:
a.

R
Revelar
a teerceiros suaa identificaçção de usuáário e senhaa de acesso
o à rede ouu
q
qualquer
sisttema da Ins tituição;
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b.

A
Alterar
qualquer configguração de rede de com
mputadoress, devendo solicitar aoo
D por meeio do sistem
DTI,
ma de cham
mados, necesssidades esppecíficas dee conexão à
reede ou mod
dificação de configurações;

c.

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

d.

C
Capturar
dad
dos na rede corporativaa que coloquem em ris co a confid
dencialidadee
d documen
dos
ntos, arquivvos e o fluxo
o de dados entre
e
as estaações;

e.

A
Acessar
ou navegar em
m sites quee não sejam
m ligados aoo desenvolv
vimento daa
a
atividade
de trabalho;

f.

F
Fazer
downlload de arquuivos execu
utáveis ou de multimídiia, mesmo que
q estejam
m
compactadoss sem autori
rização prév
via do DTI;

g.

U
Usar
a interrnet para fi
finalidades desnecessárrias e prejuudiciais aoss ativos dee
innformação das
d empresaas do Grupo
o ĂNIMA e de outras IInstituições;

h.

A instalação
o de equipam
mentos de rede
r
sem fio
o (Access PPoint) sem autorizaçãoo
p
prévia
do DT
TI;

155.

Rede Wiireless (Adm
ministrativaa)


A redee wireless ddo grupo ĂN
NIMA EDU
UCAÇÃO é destinada à utilizaçãoo
de inteernet, portaanto o suporrte não é fo
ornecido see o funcionáário desejarr
trabalh
har pelo nottebook por meio
m da red
de wireless;



As con
nfigurações de acesso à rede wirelless serão reealizadas so
omente pelaa
equipee do NSI esppecializada e responsáv
vel por essaa tarefa;



É de responsabili
r
idade da eq
quipe de Redes a connfiguração de
d qualquerr
Accesss Point locaalizado em quaisquer
q
caampi;

166.

Os serviiços de Intternet, Intraanet e Corrreio Eletrôn
nico Corporrativo não podem serr
utilizadoos para ativiidades ilícittas, contráriias aos interresses legítiimos da Instituição, ouu
fora do contexto daas atividadees de traballho, ou em violação ààs regras fix
xadas nestee
documennto;

177.

VPN (Viirtual Privatte Network))
a)

A utilização da VPN esstá limitada somente ao
os funcionárrios;

b)

O acesso à rede VPN deve ser so
olicitado po
or meio do sistema de chamados,,
p líder im
pelo
mediato do ffuncionário;;

18
8

c)

A configuraação do clieente VPN deve
d
ser dee responsabiilidade do usuário, ouu
s
seja,
o DTI não se respponsabilizaa pela configuração doo cliente da estação dee
trrabalho rem
mota, o DT
TI disponibiilizará um manual de instruções ao usuárioo
p configu
para
uração da esstação de traabalho remo
ota;

d)

O trabalho a distância está restrito
o aos funcionários e pprestadores de serviço,,
a
autorizados
diretamentte por seus gestores, conforme as regras de acessoo
d
definidas
pelo DTI;

Quan
nto ao uso e seleção de
d senhas:
1.

Senhas são
s de uso pessoal
p
e int
ntransferívell, sendo suaa manutençãão e confideencialidade,,
responsaabilidade dee seu proprieetário;

2.

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

3.

Uma sennha deve seer criada coom no mínim
mo 8 (oito)) caracteress e deve serr atualizadaa
pelo usuuário no prrimeiro loggon. Essa atualização
a
se dará nno próprio sistema dee
autenticaação;

4.

A conta será bloqu
ueada, casoo o usuário digite a seenha incorrretamente cinco
c
vezess
consecuttivas;

5.

Senhas temporárias
t
s ou iniciaiis devem seer alteradass no primeiiro acesso ao sistema,,
conform
me regra estaabelecida peelos analistaas de rede e sistemas applicativos;

6.

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

Quan
nto ao uso de mensag
gens eletrôn
nicas (e-ma
ail):
1.

O correiio eletrônico
o é um recuurso dispon
nibilizado pelas empressas do Grup
po ĂNIMA
A
para uso profissionaal, sendo paassível de au
uditoria;

2.

O uso para fins parrticulares ddo correio eletrônico
e
disponibilizaado pelas em
mpresas doo
Grupo ĂNIMA,
Ă
dee ordem evventual, é permitido,
p
desde
d
que nnão consum
ma recursoss
significaativos de tem
mpo e não interfira naa produtividade. Tal usso não isentta o usuárioo
do proceesso de audiitoria;
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3.

A integrridade e o backup de m
mensagens armazenadas
a
s fora dos sservidores corporativoss
serão de responsabilidade do ussuário;

4.

O usuáriio poderá so
olicitar, porr meio do sistema de chamados,
c
a realização
o do backupp
de suas mensagens;
m

5.

Mensageens de corrreio eletrônnico são con
nsideradas correspondê
dências oficiais. Assim
m
sendo, recomendar
-se a identtificação do
o usuário emitente, m
mediante inserção dee
informaçções ao fin
nal do textoo, com a su
ua assinatura padrão ccontendo as
a seguintess
informaçções:

6.



N
Nome
do rem
metente com
mpleto;



C
Cargo;



S
Setor;



T
Telefone;



E
E-mail

Com relaação ao con
nteúdo das m
mensagens de
d correio eletrônico,
e
ccabe ao usuáário:
a.

N
Não
enviar,, sem autoorização fo
ormal do reesponsável pela área,, quaisquerr
d
documentos
contendo m
material con
nfidencial ou
o de uso innterno das empresas doo
G
Grupo
ĂNIM
MA;

b.

N utilizar o correio eeletrônico daas empresass do Grupo ĂNIMA paara veicularr
Não
c
correntes,
fiilmes, músiicas, pornog
grafia, discrriminação dde raça, sex
xo e credo,,
b
bem
como para veicuular mensaagens de movimentos
m
s políticos ou outross
c
conteúdos
não relacionaados à finallidade de traabalho;

c.

N utilizar palavras dde baixo calão ou ofenssas a qualquuer outro usuário,
Não
u
sejaa
innterno ou ex
xterno;

d.

J
Jamais
execcutar arquivvos anexado
os com exteensões .exe,, .com, .batt, .vbs, .scr,,
s
sendo
que esstes devem ser eliminaados imediattamente;

7.

É expreessamente proibida a transmisssão de meensagens dde correio eletrônicoo
indiscrim
minadamentte para todoos os funcio
onários. Ass exceções serão defin
nidas pela a
área de Comunicaçã
C
ão Interna;

8..

Recomennda-se não enviar men sagens que contenham
m arquivos annexos que ultrapassem
u
m
5MB. Caabe salientaar que o limiite para env
vio de cada mensagem
m
é de 10MB;

9..

A área de
d Tecnologia irá veriificar, regu
ularmente, o uso do coorreio eletrônico, com
m
objetivo de detectarr ameaças à segurança ou
o uso indeevido do meesmo. Para tal,
t poderãoo
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ser utilizzados softw
wares especcíficos com
m funcionallidades de bloqueio proativo
p
dee
spams.
nto ao uso de computtação móveel:
Quan
1.

São itenns que pertencem à coomputação móvel: no
otebooks, neetbooks, sm
martphones,,
placas dee internet 3G
G e palmtopps;

2.

Classificcação de No
otebooks
a.

N
Notebook
Tipo I – Fornnecido pelo NSI, para empréstimo
e
o, aos professsores, paraa
a
apresentação
o de slides e utilização
o de softwarres em aula (UNIMON
NTE e UNI-B
BH);

b.

N
Notebook
Tipo
T
II – Orientado
os a funciionários quue demand
dam maiorr
m
mobilidade
e poder de pprocessameento;

c.

C
Cabe
ao Geestão de Peessoas, conj
njuntamente com o DT
TI, as avaliiações paraa
d
disponibiliza
ação de noteebooks;

3.

Os usuáários da com
mputação m
móvel (notebooks) deevem estar cientes dos seguintess
riscos e aceitar
a
as seeguintes ressponsabilidaades:
a.

A segurançaa física e lóógica existen
nte no local de trabalhho a distânccia deve serr
a
avaliada,
e controles
c
appropriados serão
s
implaantados paraa minimizarr o risco dee
roubos de informaçõees ou ocorrrência de incidentes que comprometam a
s
segurança
do
os sistemas das empressas do Grup
po ĂNIMA;;

b.

É obrigatóriia a utilizaçção da correente de seg
gurança (cabbo de aço), devendo a
s
solicitação
ser
s realizadaa por meio do
d sistema de
d chamadoos (Help Deesk);

c.

O acesso a informaçõees ou a reccursos, por pessoas nãoo autorizad
das, será dee
responsabilidade do ressponsável peelo equipam
mento móveel em questãão.

d.

Q
Quaisquer
incidentes dde segurançça que ocorrram nas loocalidades remotas dee
trrabalho, taais como rroubos, inv
vasões, inffecções poor vírus, deverão
d
serr
im
mediatamen
nte comuniicadas à área
á
de Tecnologia, ppara que as
a medidass
a
apropriadas
sejam tomaadas.

Quan
nto à installação e utillização de ssoftwares:
1..

A utilizaação de softw
wares será ddisponibilizzada median
nte os seguinntes proced
dimentos:
a.

V
Validação
do
os requisitoos técnicos definidos
d
peela área de ttecnologia;
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b.

D
Disponibilid
dade e aquissição de liceença de softw
ware;

c.

Innstalação, pela
p área de Tecnologiaa, do softwaare adquiriddo;

Os equippamentos de
d informáttica funcion
narão someente com sooftwares reegularmentee
adquiridoos e licenciados junto a seus forneecedores ou
u representan
antes, ou ain
nda, aqueless
desenvollvidos pelo quadro de ffuncionários da Instituiição;

3..

A área de
d Tecnolog
gia, periodiccamente, irrá efetuar au
uditoria nass estações de
d trabalho,,
objetivanndo manter o padrão coorporativo de
d softwaress nos equipaamentos;

4..

A instalaação de soft
ftwares sobrre os quais a ĂNIMA não
n detenhaa direitos, e que visem
m
atender interesses de patrocinnadoras ou Empresas com as quuais manten
nha acordoo
operacioonal, deveráá ser preceddida de con
ntrato que preserve a ĂNIMA de
d qualquerr
ônus;

5..

Todos oss servidoress corporativvos e estaçõ
ões de trabalho serão prrotegidos por softwaree
de antivvírus homologado, devvendo estaar sempre ativo e atuualizado, seguindo ass
configurrações defin
nidas pela área de Teecnologia, não
n podenddo ser rem
movido peloo
usuário em
e nenhuma hipótese;

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

A área de
d Tecnolo
ogia é respoonsável porr efetuar ass operaçõess de backup
p, cópia dee
segurançça e restau
uração das informaçõ
ões armazen
nadas nos servidores da redee
corporatiiva da ĂNIM
MA;
a.

E
Entende-se
por
p backupp as operações de cópia feitas diiariamente, com prazoo
curto de vidaa, para garaantir o retorn
no de falhass no sistemaa;

b.

E
Entende-se
por
p cópias dde Seguran
nça as operaações de cóppia feitas em períodoss
d tempo maais longo, seendo as míd
de
dias retidas, também, poor prazos mais
m longos.

c.

O backups devem ser ffeitos regullarmente conforme connceitos acim
Os
ma, portantoo
seerão realizaados backupps, diários, semanais,
s
mensais
m
e annuais.

2..

A responnsabilidade pela guardda e execuçãão das cópiias de segurrança das in
nformaçõess
armazenadas nas esstações de ttrabalho serrá do usuáriio da estaçãão de trabalh
ho.

3..

Não serrá realizado
o, pela áreaa de Tecnologia, bacckup ou cóópia de seg
gurança dee
nenhumaa informaçãão ou arquivvo armazenaado nessas estações.
e

4..

Quando necessário, o proprietáário da Info
ormação dev
ve solicitar formalmentte à área dee
Tecnologgia, a restaauração da cópia de segurança da informa
mação armazzenada noss
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servidorees, respeitaando as peeriodicidadees determinadas na política dee cópia dee
segurançça das inform
mações.
5..

O usuárrio poderá solicitar um backup
p de sua estação dde trabalho, mediantee
formalização pelo sistema
s
de cchamados. O prazo paara a entregga do backu
up deve serr
acordadoo no ato da solicitação com o respo
onsável do NSI
N do cam
mpus respectivo;

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

Alteraçõões em locaais que afettem ou dem
mandem nov
vos recursoos de infraeestrutura dee
rede, devvem ser info
ormados à áárea de Tecn
nologia, parra as devidaas providênccias.

2..

Qualquer mudança no local dee instalação
o do equipamento devee ser solicittada à Áreaa
de Tecnoologia, paraa adequaçãoo dos inventáários físicoss dos mesm
mos.

3..

Qualquer mudança do usuárioo responsáveel pelo equ
uipamento ddeverá ser comunicada
c
a
imediataamente à Árrea de Tecnoologia.

4..

Program
mas em prod
dução devem
m estar arm
mazenados fiisicamente em local diiferente doss
programas em deseenvolvimennto e/ou testes, sendo
o devidameente protegiidos contraa
acesso não autorizad
do.

5..

As emprresas do Gru
upo ĂNIMA
A, por meio
o da área dee Tecnologiia, poderão padronizarr
a configguração dass estações de trabalho, com a utilização de papéis de parede,,
protetorees de tela, menus
m
de naavegação, ettc.

Quan
nto ao uso dos sistemas de inform
mação:
1..

A conceessão e auttorização dee perfis dee autorizaçõ
ões de usuáários para acesso aoss
sistemas de informação deverãão ser soliccitadas à árrea de tecnnologia, imeediatamentee
após suaa admissão, pelo líderr imediato,, por meio do sistemaa de chamados (Helpp
Desk). Conforme
C
in
nformado annteriormentte, deverá ser
s aberto uum chamado
o para cadaa
solicitaçãão a ser aten
ndida;

2..

Perfis dee autorizaçõ
ões são direiitos de acessso à funçõees dos sistem
mas de info
ormação, dee
acordo com as tareffas executaddas pelos fun
ncionários da
d ĂNIMA .

3..

Cabe à supervisão do usuárioo definir qu
ual o perfill adequado de autorizzações paraa
c
sistemaa, devendo este perfil estar
e
docum
mentado na ssolicitação.
acessar cada

4..

Cabe tam
mbém à sup
pervisão do usuário cerrtificar que o nível de acesso con
ncedido estáá
adequadoo aos propó
ósitos do neggócio e quee não comprromete à seggregação dee funções.
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5..

Todas ass solicitações de criaç ão e alteraçção de perffis deverão ser armazeenadas paraa
permitir auditorias futuras.
f

6..

Cabe à Área
Á
de Teccnologia rem
mover os diireitos e as contas de aacesso aos sistemas
s
dee
informaçção de ussuários quee tenham sido desliigados da ĂNIMA desde quee
comuniccados previaamente ou rrevogar os direitos
d
em caso de trannsferência concedendo
c
o
as permissões necesssárias para a nova funçção.

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

Do acessso
a.

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

b.

O laboratórrio de inforrmática são
Os
o destinadoss para ao aacadêmico de
d alunos e
p
professores
da
d Instituiçãão, utilizado
os, prioritarriamente, paara aulas prááticas;

c.

O
Os

funcion
nários

podderão

utiliizar

as

dependência
d
as

dos

laboratórios
l
s

p
prioritariame
ente para eexecução de
d treinamen
ntos, ou duurante os horários
h
dee
a
almoço
e deescanso, dessde que os laboratório
os estejam iidentificado
os como dee
a
acesso
livre;
d.

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

e.

S
São
consid
derados aluunos, os estudantes regularmeente matricculados naa
Innstituição, e professorees, docentees contratados para minnistrar aulaas ou outrass
a
atividades
accadêmicas nna Instituiçãão;

f.

P
Poderão
ser concedidoss acessos esspeciais, desde que devvidamente autorizadoss
p DTI;
pelo

g.

O usuários terão acessoo aos recurssos dos labo
Os
oratórios dee informática de acordoo
com o seu peerfil, curso ou departam
mento, respeitando as ddiretrizes esstabelecidass
p Instituiçção;
pela

h.

T
Todo
usuário tem a ob rigação de estar cientee das normaas e dos regulamentoss
q regem o funcionam
que
os de inform
rmática da Instituição,,
mento dos laboratório
d
disponíveis
no
n seu acessso restrito do
d site;

i.

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
24
4

loogin e seenha, já ppara Unim
monte, o usuário deeverá se dirigir aoo
M
Multiatendim
mento (CAA
A) para aberrtura de chaamado especcífico;
O acesso aos
a laboratóórios de in
nformática deverá serr feito porr meio doss

j.

computadorees disponívveis, após informaçãão de logiin e da senha
s
paraa
a
autenticação
o do usuárioo;
k.

É permitido a funcionárrios e aluno
os o uso de notebooks
n
ddesde que esteja
e
cientee
q a respon
que
nsabilidade dde uso e con
nfiguração é do proprieetário;

2..

Do horárrio de funcionamento
a.

O horários de funcionaamento dos laboratórios de inform
Os
mática são dee segunda a
seexta-feira, das
d 7:20h ààs 22:35h e aos sábados sob deman
anda, das co
oordenaçõess
d curso;
de

b.

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

3..

Da estruttura, 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 local, serviço de impresssão a laserr, acesso à
innternet e serrviço técnicco especializzado;

b.

C
Caso
necesssário, funcioonários, alu
unos, profeessores, cooordenadoress, visitantess
o terceiros poderão comprar créditos para imprressão pelaa empresaa
ou
teerceirizada, prestadora de serviçoss gráficos;

c.

A impressão
o deve ser reetirada pelo
o aluno, ou professor, oou funcionáário, em um
m
d totens ou nas lojas da copiado
dos
ora, no prazzo de até 6 horas contaados após o
envio da imp
pressão, meediante a insserção de login e senhaa no sistemaa;

nto às Videeoconferências:
Quan
1.

Internas
a.

A videocon
As
nferências innternas são as realizad
das entre os funcionário
os do grupoo
Ă
ĂNIMA,
dentro de suass dependênccias;

b.

D
Devem
ser agendadas pelo e-maail de video
oconferênciaa do campus com noo
m
mínimo
6 ho
oras de anteecedência;
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c.

O equipam
Os
mentos serãoo testados pelo NSI com no m
mínimo 30 minutos
m
dee
a
antecedência
a;

2.

Externass (de um equ
uipamento ddo grupo ĂN
NIMA paraa outra emprresa)
a.

A videocon
As
nferências eexternas são
o as realizad
das entre os funcionário
os do grupoo
Ă
ĂNIMA
den
ntro de suass dependênccias com parrticipação dde outras em
mpresas;

b.

D
Devem
ser agendadas pelo e-maiil de video
oconferênciaa do campu
us, com noo
m
mínimo
2 (d
dois) dias útteis de anteccedência;

c.

O equipam
Os
mentos serãão testados pelo NSI com no mínimo 24
4 horas dee
a
antecedência
a;

d.

U
Utilizamos
o equipameento do fab
bricante Pollycom, senddo que o prrotocolo dee
c
comunicação
o

utilizaddo

é

TCP/IP,
T

portanto

não

estaabelecemoss

v
videoconferê
ências com
m equipamen
ntos não com
mpatíveis ccom o mesm
mo e/ou quee
u
utilizem
ISD
DN;

3.

Os form
mulários de agendamenntos serão impressos e afixadoss na porta da sala dee
videoconnferência co
om 24 horaas de anteceedência, ou até o prazoo mínimo estabelecido
e
o
acima. Caso
C
não exista agendam
mento para videoconfeerência, a saala poderá ser
s utilizadaa
pra outraas reuniões, com o deviido registro
o no formuláário de agenndamento;

4.

Existem instruções de uso doss equipameentos em to
odas as salaas. Caso occorra algum
m
o, o NSI deverá
d
ser pprontamentee contatadoo
erro durrante a utiliização do eequipamento
através do
d telefone existente neessas instruçções;

5.

Os equippamentos dependem
d
ddo fornecim
mento de rede elétrica e de dados, portanto,,
imprevisstos podem
m ocorrer no forneciimento desstes serviçoos, interrom
mpendo ass
videoconnferências;

Quan
nto à aquissição de esttações de trrabalho, no
otebooks e servidores:
s
:
1..

Condições técnicas e comerciaiis para o forrnecimento:
a.

O fornecimeento se dá de acordo com a disp
ponibilidade
de orçamenttária para a
e
execução
dee projetos;
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b.

A solicitaçções de com
As
mpra de eq
quipamento
os devem sser, preferen
ncialmente,,
d
dirigidas
ao setor dde compraas, sendo as inform
mações refferentes àss
e
especificaçõ
ões de cada equipamentto, de responsabilidadee do solicitaante;

2..

Classificcação de estações:
a.

E
Estações
dessktop Tipo I – Orientad
das a usuários de aplicaações de automação dee
escritório, ER
RP, aplicaçções de baix
xo consumo de recursoss de hardwaare;

b.

E
Estações
desktop Tipoo II - Orien
ntadas a usu
uários de uuso médio de
d recursoss
c
computacion
nais, como ssimuladoress matemáticcos, processsadores gráfficos, etc.;

c.

E
Estações
dessktop Tipo III - Orienttadas a usuáários de usoo intensivo de recursoss
c
computacion
nais, como, sistemas dee CAD, ediçção de imaggens e vídeo
o, etc.;

3..

Classificcação de nottebooks:
a.

N
Notebook
Tipo
T
I – Forrnecido pelo
o NSI, por empréstimoo aos professsores, paraa
a
apresentação
o de slides e utilização
o de softwarres em aula (UNIMON
NTE e UNI-B
BH);

b.

N
Notebook
Tipo
T
II – Orrientados a usuários
u
qu
ue demandaam maior mobilidade
m
e
p
poder
de pro
ocessamentoo.

4..

Classificcação de serrvidores:
A solicitaçãão de aquiisição de servidores
s
está diretam
mente à demanda dee
p
projetos
e seerviços a serrem desenv
volvidos e diisponibilizaados.
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VII.

D
DAS PENA
ALIDADES
S

1..

Ao usuárrio que desccumprir o eestabelecido
o nesta Política de Seguurança de In
nformações,,
serão apllicadas med
didas discipllinares de acordo
a
com a gravidadee do fato, co
om segue:
a.

G
Gravidade
baixa: adverttência form
mal feita pelo
o gerente reesponsável;

b.

G
Gravidade
média:
m
susppensão porr até 03 (três) dias, aaplicada peelo gerentee
reesponsável;;

c.

2..

G
Gravidade
allta: demissãão feita pelo
o empregado
or;

O Anexo I desta Política
P
de Segurançaa de Inform
mações e U
Utilização de Recursoss
Computaacionais disporá sobre faltas, gravidade da inffração e meedida aplicáv
vel;

3..

Os casoss não constantes do An
Anexo I serãão decididoss pelo Com
mitê de Segu
urança, quee
deverá sugerir a pen
nalidade a ser aplicadaa, elaborand
do parecer e enviando ao gerentee
responsáável, para an
nálise e apliicação da medida
m
discip
plinar;

4..

VIII.

As penallidades sofrridas pelos uusuários serrão registrad
das em sua fficha funcio
onal.

D
DISPOSIÇÕ
ÕES GERA
AIS

1.

Todos os
o usuários deverão asssinar o term
mo de respo
onsabilidadde de uso dos recursoss
computaacionais, decclarando pleeno conheciimento dos termos dessse regulameento;

2.

O termoo de respo
onsabilidadee de uso dos
d recurso
os computaacionais preeenchido e
assinadoo deverá serr encaminhaado ao dep
partamento de
d pessoal para ser arquivado noo
prontuárrio do funcio
onário;

3.

Todas ass regras esttabelecidas neste regullamento se aplicam tam
mbém aos prestadoress
de serviçço;

4.

É de inteeira responssabilidade ddo usuário, o uso de qualquer recurrso computacional quee
não seja patrimôn
nio da Insstituição. Portanto,
P
qualquer
q
ddesgaste ou
u dano dee
mentos, deco
orrentes do seu uso nas dependêências da Innstituição, será
s
da suaa
equipam
inteira reesponsabilid
dade.
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Anexo
oI
Q
Quadro exemplificattivo de inffrações às regras de
e utilização
o de recur
rsos
omputacio
onais
co
Inciden
nte

vidade
Grav

Medida disciplinar

Uso inde
evido da Marc
ca da Empresa
a na Internet e associação a
con
nteúdo não ap
propriado

Média

Advertência formal pelo
gerente re
esponsável

Uso inde
evido de internet e estação de trabalho p
para finalidade
e
partticular (não ho
ouve incidente
e de segurançça – vírus)

Ba
aixa

Advertência formal pelo
gerente re
esponsável

Uso indevid
do de e-mail corporativo
c
para passar boa
atos e piadas (não
(
houve vazam
mento de inform
mação confide
encial)

Média

Advertência formal pelo
gerente re
esponsável

Empréstimo
o de senha de
e login para co
olega de traba
alho e terceiriz
zado
(senha de ges
stor com segrregação de fun
nções)

Média

Advertência formal pelo
gerente re
esponsável

Pasta com
m software de
e jogo pirata instalado (crim
me e quebra de
d
política))

Alta
A

D
Desligamento em função da
a
gravidade

Pasta
as de diretório
o com vídeos e arquivos po rnográficos

Alta
A

D
Desligamento em função da
a
gravidade

Envio de e
e-mail para pe
essoa errada com
c
vazamentto de informação
confidenc
cial e restrita (fato
(
relevantte)

Média

Advertência formal pelo
gerente re
esponsável

Qua
adro de pe
enalidades
s em caso de furto, perda, ou mau uso - administtrativo
Inciden
nte

Grav
vidade

Medida Disciplinar

Perda ou
o extravio de notebook (*))

Alta
A

D
Desconto, em folha, do bem
m
depre
eciado

Furto de notebook dentro
d
da insttituição, sem u
utilização de
eq
quipamento de
e segurança fornecido
f
pelo
o DTI (*)

Alta
A

D
Desconto, em folha, do bem
m
depre
eciado

Furto de notebook dentro
d
da insttituição, com u
utilização de
eq
quipamento de
e segurança fornecido
f
pelo
o DTI (*)

-

A
Avaliação de arrombamento
a
o
pela Infra
aestrutura

Furto de no
otebook fora da
d instituição (*)

Alta
A

D
Desconto, em folha, do bem
m
depre
eciado

Q
Quadro de
e penalidad
des em ca
aso de Furtto, perda, ou mau u
uso – doce
ente
Inciden
nte

Grav
vidade

Medida disciplinar

Perda o
ou extravio de
e notebook fornecido ao pro
ofessor, para
utilização em aulas

Alta
A

D
Desconto, em folha, do bem
m
depre
eciado

Perda o
ou extravio de
e Datashow fo
ornecido, ao p rofessor para
utilização em aulas

Alta
A

D
Desconto, em folha, do bem
m
depre
eciado

*Prazo de reposição de equipamen
nto definido en
ntre DTI e líder de área, de acordo
a
com a d
disponibilidad
de de verba.
* Casos es
specíficos e/ou
u excepcionais
s serão devida
amente analisa
ados pelo Com
mitê de Seguran
nça, Líder ime
ediato e Gestão
o
de Pessoas
s.
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IX.

R
REFERÊNC
CIAS
1..

NBR ISO
O/IEC 1779
99:2000.
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