Termo de Compromisso
Computadores e redes possibilitam não só o acesso a recursos dentro e fora do DCOMP, como
também permitem a comunicação com outros usuários no mundo inteiro. Tal acesso irrestrito é um
privilégio e exige que cada usuário aja com responsabilidade. Os usuários devem respeitar os
direitos dos outros usuários, respeitar a integridade dos sistemas e dos recursos físicos
relacionados, além de observar todas as leis aplicáveis, regulamentos e obrigações contratuais
relevantes.
De acordo com as leis vigentes, alunos e funcionários podem ter direito de acesso à informação
sobre si mesmos contidos em arquivos de computador. Os arquivos podem ser objeto de busca sob
ordem judicial. Além disso, os administradores de sistema podem acessar os arquivos dos usuários
caso seja necessário para proteger a integridade dos sistemas. Por exemplo, seguindo as diretrizes
organizacionais, os administradores de sistema podem acessar ou examinar arquivos ou contas
suspeitas de mau uso ou uso não autorizado, ou que tenham sido corrompidos ou danificados.
Aplicam-se todas as leis existentes atualmente vigentes no país, bem como os regulamentos e as
políticas da universidade, incluindo não apenas as leis e regulamentos que são específicos de
computadores e redes, mas também aqueles que podem aplicar-se de modo geral à conduta
pessoal.
O uso indevido de computadores, redes ou sistemas de informação podem resultar na restrição dos
privilégios de uso desses recursos. Além disso, o uso indevido pode ser passível de processo sob
leis aplicáveis. Os usuários podem ser responsabilizados por sua conduta sob quaisquer políticas
da Universidade, procedimentos ou acordos coletivos de trabalho aplicáveis. Reclamações relativas
ao uso indevido de recursos computacionais e de rede serão direcionadas para os responsáveis
pela tomada de medidas disciplinares apropriadas. A reprodução ou distribuição das obras
protegidas por direitos autorais, incluindo, mas não limitados a imagens, texto ou software, sem a
autorização do proprietário é uma violação da Lei de Direitos Autorais do Brasil e está sujeita a
danos civis e sanções penais, incluindo multas e prisão.
As sanções podem ser impostas por uma ou mais das seguintes opções: regulamentos do DCOMP,
regulamentos da UFSJ, ou as leis aplicáveis. Pequenas infrações desta política ou as que
parecerem naturalmente acidentais são geralmente tratadas informalmente por correio eletrônico ou
pessoalmente. Infrações mais graves são tratadas por meio de procedimentos formais. Em algumas
situações pode ser necessário suspender privilégios da conta do usuário para evitar o uso indevido
em curso enquanto a situação está sob investigação.
Infrações de alunos podem resultar na restrição temporária ou permanente de privilégios de acesso,
e da abertura de processo disciplinar. Infrações cometidas por um membro do corpo docente ou por
um funcionário podem resultar desde advertências formais até em processo administrativo.
Delitos que violem as leis aplicáveis podem resultar na restrição dos privilégios de uso dos recursos
computacionais, e serão comunicados às autoridades da Universidade para fazer cumprir a lei.
Obs.: O login será seu número de matricula e senha será enviada diretamente para seu email.
Tendo ciência destes preencha os campos abaixo e assine:
Nome: ______________________________________________Telefone: ____________________
E-mail: ______________________________________________Matricula: ___________________
Assinatura: __________________________________________Data: _______________________

