TERMO DE CONDUTA E RESPONSABILIDADE
Este termo, tem por finalidade, referenciar o usuário e ou responsável, com relação a responsabilidade e conduta
na utilização do acesso a Internet, por meio da infraestrutura de conexão do Instituto Federal do Paraná Campus Irati.
Identificação do USUÁRIO solicitante:
Nome: _____________________________________________________________
Email (individual) : ____________________________________________________
Senha para acesso (min. 6 caracteres) ____________________________________
Registro Acadêmico ou matrícula SIAPE: _______________________________
Curso/Setor/Diretoria: ______________________________________________
Declaro ciência sobre as seguintes informações:
1 - O usuário e senha fornecido, será utilizado para acesso em alguns momentos para acesso a internet,
liberação em sistemas e autenticação na rede (sem fio e cabeada);
2 - Com relação ao uso de usuário de acesso e recursos administrativos quando disponibilizado:
1. Usuário e senha disponibilizados nos sistemas é de uso pessoal , intransferível e de conhecimento
exclusivo do solicitante.
2. É da inteira responsabilidade do solicitante todo e qualquer prejuízo causado pelo fornecimento de sua
senha pessoal a terceiros, independente do motivo.
3. Utilizar os recurso de internet somente com fins voltados aos interesses da instituição.
3 - A utilização do usuário e senha é permitida em até 3 equipamentos do próprio solicitante, não sendo
permitido o compartilhamento das informações de acesso;
4 - Em caso de identificação de mau uso do acesso, o usuário poderá ser suspenso sem aviso prévio, ficando
bloqueado por tempo indeterminado e receberá as devidas notificações e penalidades administrativas;
5 - Proibido o uso da estrutura institucional para compartilhamento de arquivos próprios que interfiram nas ações
institucionais, conteúdo ilegal ou de autoria registrada (direito autoral), (IPP DTIC 027);
1. O RESPONSÁVEL obriga-se a informar imediatamente ao TI acerca de qualquer violação das regras
de proteção das informações eletrônicas por parte dele ou de quaisquer outras pessoas, inclusive nos
casos de violação, não intencional ou culposa, do sigilo das informações institucionais
6 - A validade do usuário de acesso é de um ano, sendo necessário solicitar renovação;
7 - O serviço de acesso poderá sofrer interrupção e manutenção sem aviso prévio aos usuários;
8 - O usuário será o RA do aluno e a senha informada neste documento;
9 - Os dados informados serão confrontados com a secretaria acadêmica, caso seja verificada alguma
pendência, o acesso poderá ser suspenso até regularização.

DATA E ASSINATURA DO SOLICITANTE
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