
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE RIO VERDE 

 

NORMATIZAÇÃO DE USO DOS RECURSOS COMPUTACIONAIS DO CEFET RIO VERDE 
 

Capítulo I 
DAS DEFINIÇÕES 

Art. 1º Para os fins desta Norma, consideram-se: 

I - A Gerência de Tecnologia da Informação é responsável pela gestão (especificação, 
instalação, administração e manutenção) dos recursos computacionais do CEFET RIO VERDE. 

II - Recursos computacionais são os equipamentos, as instalações físicas, os aplicativos 
(softwares) e os serviços direta ou indiretamente relacionados ao processamento, armazenamento e à 
transmissão digital de dados, tais como: 

a) computadores, seus periféricos, e terminais de qualquer espécie; 

b) sistemas de segurança; 

c) impressoras, scanners, projetores;  

d) redes de transmissão de dados;  

e) bancos de dados ou documentos residentes em disco, fita, mídias removíveis ou outros 
meios;  

f) serviços (backup, correio eletrônico, Internet, intranet); e 

g) sistemas operacionais e aplicativos. 

III - Administrador de recurso computacional é qualquer servidor público da Gerência de 
Tecnologia da Informação autorizado pela chefia imediata a gerenciar recursos computacionais do 
CEFET RIO VERDE. 

IV - Usuário é qualquer pessoa, explicitamente autorizada, que utiliza algum recurso 
computacional do CEFET RIO VERDE. 

V - Conta de acesso é o registro que permite o acesso regular do usuário aos recursos 
computacionais do CEFET RIO VERDE, mediante a autenticação de um nome de usuário e uma 
senha. 

VI - Conta de correio eletrônico é o registro que permite o acesso regular do usuário ao serviço 
de correio eletrônico, mediante a autenticação de um nome de usuário e uma senha. 

VII – Unidade são quaisquer Diretorias, Gerências, Coordenações, Setores, Assessorias e 
Laboratórios do CEFET RIO VERDE, que operam seus próprios computadores e redes podendo 
acrescentar, com a autorização do seu respectivo Diretor, Gerente, Coordenador ou Chefe, regras 
próprias para complementar este regulamento, sem a intenção de abrandá-lo. Qualquer ato no sentido 
de suplantar ou desautorizar este regulamento será desconsiderado. 

 
Capítulo II 

DAS FINALIDADES 

Art. 2º Os recursos computacionais do CEFET RIO VERDE têm por finalidade servir ao ensino, 
ao estudo independente, à pesquisa autorizada, à pesquisa independente, ao acesso e disseminação 
de informações de interesse do CEFET RIO VERDE, e ao trabalho de suas Unidades. 



 
Parágrafo Único. Instituições e pessoas não vinculadas ao CEFET RIO VERDE poderão ter 

autorização para utilizar os recursos computacionais, desde que respeitadas as diretrizes de uso 
estabelecidas especificamente para esse fim. 

Art. 3º Os recursos computacionais do CEFET RIO VERDE não poderão ser utilizados para 
fins particulares. 

 

Capítulo III 
DA REDE INTERNA E INTERNET 

Art. 4º O serviço de acesso à rede interna e Internet no CEFET RIO VERDE é mantido e 
gerenciado pela Gerência de Tecnologia da Informação. 

Art. 5º Qualquer servidor público do CEFET RIO VERDE poderá ter acesso à rede interna e à 
Internet, através de conta de acesso pessoal. 

Art. 6º Para criar uma conta de acesso, o servidor deverá seguir as determinações 
relacionadas abaixo: 

I - Apresentar solicitação ao administrador do recurso computacional informando um nome de 
usuário; 

II - Assinar o Termo de Responsabilidade pelo Uso de Recursos Computacionais do CEFET 
RIO VERDE, no qual declara conhecer e se obriga a respeitar as recomendações da Gerência 
de Tecnologia da Informação para este serviço. 

Art. 7º A conta de acesso terá o formato <primeira_letra_do_nome><sobrenome>. 

Parágrafo único. No caso da existência da conta de acesso como o mesmo nome, fica 
facultado ao administrador do recurso computacional utilizar outro formato para o nome de usuário. 

Art. 8º O usuário é inteiramente responsável pelo uso de sua conta de acesso à rede, bem 
como, sua senha e outros tipos de autorização; que são de uso individual e intransferível, não 
podendo assim ser compartilhados com terceiros. Contas de acesso à rede devem ser individuais e 
não-compartilhadas, salvo em situações especiais que a Unidade julgar necessárias, e dentro de 
prazos curtos e pré-determinados. 

Parágrafo Único. O usuário é responsável pela manutenção de senhas seguras, devendo 
seguir normas e procedimentos padronizados pela Gerência de Tecnologia da Informação. O usuário 
é também, totalmente responsável por ações indevidas que venham a ser efetuadas a partir de sua 
conta de acesso à rede, caso alguém obtenha o acesso à sua conta, devido à não utilização de 
senhas seguras. 

Art. 9º Todo o tráfego na rede é considerado confidencial. Não sendo permitido desenvolver, 
usar ou divulgarem dispositivos ou sistemas que possibilitem a violação de dados na rede. 

Parágrafo Único. Nenhum usuário pode ter acesso, copiar, alterar ou remover arquivos de 
terceiros sem autorização explícita, ressalvados casos especiais protegidos por lei ou regulamento 
próprio. 

 

Capítulo IV 
DO CORREIO ELETRÔNICO 

Art. 10. O serviço de correio eletrônico do CEFET RIO VERDE é mantido e gerenciado pela 
Gerência de Tecnologia da Informação. 

Art. 11. Qualquer servidor público do CEFET RIO VERDE poderá possuir uma conta pessoal 
de correio eletrônico, com a finalidade de tornar a comunicação interna e externa mais eficiente. 



 
Art. 12. Todas as Unidades poderão ter uma conta de correio eletrônico, que deverá ser 

acessada exclusivamente pelo responsável direto pela Unidade em questão. 

Parágrafo único. Em caso de substituição do responsável pela Unidade, o administrador do 
recurso computacional deve ser comunicado para tomar as devidas providências. 

Art 13. Para criar uma conta de correio eletrônico, o servidor deve seguir as seguintes 
determinações: 

I - Apresentar solicitação ao administrador do recurso computacional informando um nome de 
usuário; 

II – Assinar o Termo de Responsabilidade pelo Uso de Recursos Computacionais do CEFET 
RIO VERDE, no qual declara conhecer e se obriga a respeitar as recomendações da Gerência de 
Tecnologia da Informação para este serviço. 

Art. 14. O endereço do correio eletrônico terá o seguinte formato: 

I - Para conta pessoal: <primeira_letra_do_nome><sobrenome>@cefetrv.edu.br; 
II - Para contas relacionadas às Unidades: <conta>@cefetrv.edu.br, onde o <conta> deve 

estar relacionado à Unidade em questão. 

Art. 15. O nome da conta de correio eletrônico e sua respectiva senha são pessoais e 
intransferíveis, cabendo ao usuário proteger sua conta e dados, não podendo assim ser 
compartilhados com terceiros. Contas de correio eletrônico devem ser individuais e não-
compartilhadas, salvo em situações especiais que a Unidade julgar necessárias, e dentro de prazos 
curtos e pré-determinados. 

Parágrafo Único. O usuário é responsável pela manutenção de senhas seguras, devendo 
seguir normas e procedimentos padronizados pela Gerência de Tecnologia da Informação. É também, 
totalmente responsável por ações indevidas que venham a ser efetuadas a partir de sua conta de 
correio eletrônico, caso alguém obtenha o acesso à sua conta, devido à não utilização de senhas 
seguras. 

Art. 16. Cada mensagem enviada poderá apresentar elementos gráficos, textuais e funcionais, 
tais como cabeçalho e/ou rodapé, conforme determinação da Gerência de Tecnologia da Informação, 
com o objetivo de manter uma identidade institucional. 

Parágrafo único. Esses elementos poderão ser inseridos automaticamente pelo sistema. 

Art. 17. O administrador do recurso computacional definirá o limite de espaço disponível para 
cada conta de correio eletrônico, considerando as necessidades de uso e a disponibilidade dos 
recursos.  

Parágrafo primeiro. Cabe ao usuário administrar esse espaço, mantendo o total de 
mensagens sempre dentro do limite estipulado; 

Parágrafo segundo. Cabe ao usuário a salvaguarda do conteúdo de sua conta de correio 
eletrônico, isentando a Gerência de Tecnologia de Informação por qualquer perca de informação, seja 
ela causada por mau uso do sistema de correio eletrônico, ou panes causadas ao sistema por 
problemas de hardware ou contaminação através software malicioso. 

Art. 18. É proibida a distribuição de mensagens que possam prejudicar o trabalho de terceiros, 
causar excessivo tráfego na rede ou sobrecarregar os recursos computacionais. 

 

Capítulo V 
DA HOSPEDAGEM DE PÁGINAS 

Art. 19. O sítio institucional do CEFET RIO VERDE (http://www.cefetrv.edu.br) é mantido e 
gerenciado pela Gerência de Tecnologia da Informação. 



 
Art. 20. Qualquer servidor público do CEFET RIO VERDE poderá hospedar páginas 

associadas a atividades docentes, projetos institucionais, setores, disciplinas e projetos de pesquisa, 
desde que seja o responsável direto pela atividade em questão.  

Parágrafo único. Em caso de substituição do responsável pela atividade, o administrador do 
recurso computacional deve ser comunicado para tomar as devidas providências. 

Art. 21. Para hospedar uma página nos recursos computacionais do CEFET RIO VERDE, o 
servidor responsável pela página deve seguir as seguintes determinações: 

I - Apresentar solicitação ao administrador do recurso computacional informando o nome da 
página; 

II - Assinar o Termo de Responsabilidade pelo Uso de Recursos Computacionais do CEFET 
RIO VERDE, no qual declara conhecer e se obriga a respeitar as recomendações da Gerência de 
Tecnologia da Informação para este serviço. 

Art. 22. O endereço da página terá o seguinte formato: 
www.cefetrv.edu.br/<nome_da_página>, onde o nome da página deve estar relacionado à atividade 
em questão. 

Parágrafo único. Eventualmente, um projeto pode ter domínio próprio hospedado nos 
recursos computacionais do CEFET RIO VERDE. 

Art. 23. A página poderá apresentar elementos gráficos, textuais e funcionais, tais como 
cabeçalho, rodapé e/ou barra lateral, conforme determinação da Gerência de Tecnologia da 
Informação, com o objetivo de manter uma identidade institucional em todas as páginas do sítio. 

Art. 24. A Gerência de Tecnologia da Informação dará suporte técnico para a hospedagem da 
página, mas não se responsabilizará pela criação, manutenção, atualização e veracidade de conteúdo 
da mesma. 

Parágrafo único. O administrador do recurso computacional definirá o limite de espaço 
disponível para cada página, considerando as necessidades de uso e a disponibilidade dos recursos. 

 

Capítulo VI 
DA CÓPIA DE SEGURANÇA E GUARDA DE DADOS NA REDE 

Art. 25. Os documentos eletrônicos do CEFET RIO VERDE devem ser armazenados nos 
servidores de rede pelos usuários. 

Art. 26. São de responsabilidade do administrador do recurso computacional a guarda e a 
realização de cópias de segurança dos arquivos e aplicativos contidos nos servidores de rede. 

Art. 27. São de responsabilidade do usuário a guarda, a proteção de acesso e a realização de 
cópias de segurança dos arquivos armazenados nas estações de trabalhos. 

Art. 28. O usuário deverá utilizar racionalmente o espaço em disco reservado para seu setor, 
mantendo rotinas freqüentes de remoção de arquivos não mais utilizados.  

 
Capítulo VII 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 29. O uso de qualquer recurso computacional do CEFET RIO VERDE está sujeito às leis 
Federais, Estaduais, Municipais, às regulamentações da Instituição e às normas para uso da Internet 
recomendadas pelo Comitê Gestor da Internet Brasil. 

Art. 30. Constituem responsabilidades do Usuário: 



 
I - Assinar o Termo de Responsabilidade pelo Uso de Recursos Computacionais do CEFET 

RIO VERDE (vide anexo I), no qual declara conhecer as diretrizes em vigor e se compromete a 
cumpri-las; 

II - Não permitir ou colaborar com o acesso por parte de terceiros (autorizados ou não). Os 
usuários são responsáveis por qualquer atividade desenvolvida através de suas contas no CEFET 
RIO VERDE e pelos eventuais danos dela decorrentes; 

III - Comunicar ao administrador do recurso computacional qualquer evidência de violação das 
normas de uso dos recursos computacionais do CEFET RIO VERDE em vigor, não podendo acobertar 
violações de terceiros; 

IV - Informar ao administrador do recurso computacional qualquer falha de segurança 
detectada. 

V - Não é permitido executar ou configurar software ou hardware com a intenção de facilitar o 
acesso a usuários não-autorizados. 

 

Capítulo VIII 
DAS PROIBIÇÕES 

Art. 31. Os recursos computacionais do CEFET RIO VERDE não podem ser utilizados para 
acessar ou promover a divulgação de material de caráter ofensivo de qualquer natureza ou atividades 
ilegais. 

Art. 32. Os recursos computacionais do CEFET RIO VERDE não podem ser utilizados para 
constranger, assediar ou ameaçar qualquer pessoa. 

Parágrafo Primeiro. Nenhum membro da comunidade de usuários pode, sob quaisquer 
circunstâncias, usar os recursos computacionais do CEFET RIO VERDE para difamar, caluniar ou 
molestar outras pessoas. 

Parágrafo Segundo. Entende-se por molestamento o uso intencional dos recursos 
computacionais para: 

I - Perturbar, amedrontar, ameaçar ou ofender pessoas usando linguagem ou qualquer outro 
mecanismo ou material para fazer ameaças que comprometam a integridade física ou moral do 
receptor ou de sua família; 

II - Contatar alguém várias vezes com a intenção de perturbá-la, enviando ou não mensagens, 
seja quando não existe uma proposta de comunicação ou quando o receptor expressa o desejo de 
finalizar a comunicação; 

III - Invadir a privacidade das Unidades, do CEFET RIO VERDE ou de outros. 

Art. 33. Esses recursos não podem ser usados para alterar, invadir, prejudicar ou danificar 
recursos computacionais do CEFET RIO VERDE nem mesmo de outras instituições. 

Art. 34. Os usuários não podem se fazer passar por outra pessoa ou camuflar sua identidade 
quando utilizam os recursos computacionais do CEFET RIO VERDE com exceção dos casos em que 
o acesso anônimo é explicitamente permitido. 

Art. 35. Os usuários não podem violar ou tentar violar os sistemas de segurança dos recursos 
computacionais do CEFET RIO VERDE. 

Art. 36. É vedada ao usuário a abertura ou tentativa de qualquer tipo de manutenção nos 
equipamentos. 

 
Capítulo IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



 
Art. 37. Em caso de violação das normas, os administradores de recursos computacionais: 

I - Ficam autorizados a suspender o acesso do usuário aos recursos computacionais do 
CEFET RIO VERDE; 

II - Ficam obrigados a encaminhar comunicação sobre o fato à Direção, Coordenação ou 
Chefia da Unidade onde o usuário desempenha regularmente suas atividades. 

III - Os administradores de recursos computacionais possuem autorização para utilizar 
sistemas de segurança ou qualquer outro mecanismo que julgarem mais adequados para a realização 
de auditoria, monitoramento e o controle das informações que trafegarem pelos computadores e 
redes. 

Art. 38. Os administradores de recursos computacionais poderão acessar arquivos mantidos 
nos sistemas do CEFET RIO VERDE sempre que isso for necessário para cópias de segurança 
(backups) ou diagnóstico de problemas nos sistemas. 

Art. 39. Os casos omissos serão analisados pela Direção Geral do CEFET RIO VERDE. 

 

 

 



 
FICHA DE CADASTRO PARA USO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS 

 
Nome:  
 
Vínculo com o CEFET-RV 
[  ] Docente               [  ] Aluno               [  ] Servidor Técnico administrativo 
[  ] Outro:  
Documento de Identificação: 
R.G. ou Passaporte: ______________________________________________________ 
C.P.F.: __________________________________________________________________ 
Endereço completo: 

 

Telefone para contato: Fixo_____________________ Cel:_______________________ 
Nome da conta:  
Data de término de validade __________/____________/____________ . 
 

 

Termo de responsabilidade 
 
 

Declaro ser responsável pela conta acima solicitada, sendo conhecedor(a) das determinações contidas 
no documento NORMATIZAÇÃO DE USO DOS RECURSOS COMPUTACIONAIS DO CEFET RIO 
VERDE. Comprometo-me a respeitar as normas do CEFET-RV relativas ao assunto, assumindo as 
conseqüências administrativas, cíveis e penais decorrentes do desvio de finalidade e do desrespeito às normas 
de uso de contas. Comprometo-me, ainda, a aceitar eventuais alterações e regulamentações futuras, assim 
como de comunicar meu desligamento do CEFET-RV, a qualquer título, para o cancelamento da conta. Por ser 
verdade firmo o presente. 

 
 

Rio verde / GO, _________ de ___________________________ de __________ . 
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