Política de acesso ao serviço de Internet.
O Serviço
O Projeto de Internet resultará no processamento dos dados dos computadores em rede e
acessos a rede mundial de computadores onde os recursos serão disponíveis a usuários autorizados. E
proverá a esses usuários aprovados pela Administração o acesso apropriado e seguro a Internet
depois de assinada pelo usuário a declaração, localizada ao término deste documento.
A Administração determinará o acesso apropriado e o nível de segurança permitido aos
usuários e montará controles ao acesso, segurança, firewall, e todas as aplicações de Internet
responsáveis para administrar estes controles.

Responsabilidades
As responsabilidades seguintes são definidas para os usuários:
 O usuário é responsável pela segurança de sua conta e senha.
 O usuário tem que seguir as orientações dadas pelo administrador de sistema com
respeito ao uso dos serviços.
 A única pessoa permitida a usar uma conta é o usuário a quem a mesma e a senha
foram emitidas pela FAAO.
 O usuário tem consciência que os recursos de Internet como e-mail e link de acesso
fornecido pela FAAO pertencem a mesma, podendo ser auditados quando necessário
sem previa comunicação aos usuários.

Uso desautorizado
Não será permitido que o usuário:
 Manipule qualquer informação ou programas que pertençam a outro usuário sem
permissão expressa daquele usuário.
 Manipule qualquer informação ou programas que pertençam a FAAO sem permissão
expressa da Administração.
 Interfira com a operação do Projeto de Internet e dos sistemas.
 Evite qualquer restrição de segurança colocada no uso deles/delas no Projeto de Internet.
 Envie ou encaminhe e-mail utilizando uma conta de origem que não possua recurso de
análise e remoção de vírus de email
 Armazene, transmita, ou receba qualquer material de conteúdo inadequado ao meio
acadêmico, difamador, de natureza repetitiva, ou ilegal.
 Use o Projeto de Internet para obter acesso sem autorização para qualquer computador
ou serviço.
 Copie quaisquer dados de computador ou software, a menos que autorizado pelo dono,
protegido por direitos autorais.
 Envie qualquer material para Internet que identifique o usuário e retrate a FAAO de
uma maneira não profissional.
 Utilize o Projeto de Internet para se representar como alguém que é imaginário, ou
anônimo.
 Faça qualquer tentativa para descobrir conta ou senha para outros usuários, ou para
serviços para os quais acesso apropriado não foi autorizado.
 Envie ou encaminhe documentos anexos de e-mail maior que 5 megabytes (MB).

 Abra um arquivo recebido da Internet, ou por um disquete, sem analise previa do
antivírus.
 Instale software em qualquer computador sem a supervisão e consentimento do
administrador da rede.
 Acesse páginas relacionadas a sexo explícito, habilidades criminais, jogos on-line,
entretenimento on-line.
 Transporte software sem aprovação da compra das licenças exigidas
 Cause tráfego impróprio na rede que congestione por longo tempo ou se ocupar de
atividades inativas.

Ações Disciplinares





Suspender o usuário do uso da Internet por um período especificado.
Cancelar o acesso do usuário a Internet.
Fazer indicações as autoridades legais.
Relatar o fato ocorrido para que seja feito acompanhamento ético-profissional ou
abertura de processo de sindicância.

Retratação
A FAAO não é responsável pelo conteúdo de material obtido pela Internet, bem como pelos
danos que o usuário possa causar tendo acesso a Internet, obtendo qualquer material de natureza
ofensiva, inclusive material que descreva conteúdo sexualmente explícito, violência, ou habilidades
criminais.

