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TERMO DE RESPONSABILIDADE DE HOSPEDAGEM DE SITE

1. DO OBJETO.
Criação de uma conta de acesso a sitio institucional com as seguintes permissões:

□ Atualização de sites, (via ftp);
□ Administração de Banco de Dados;

2. DO COMPROMISSO/RESPONSABILIDADE.
Como responsável pela conta em servidor hospedado na rede da UFPA, eu aceito as
regras  e  responsabilidades estabelecidas pelo  Centro  de Tecnologia  da  Informação e
Comunicação – CTIC, descritas abaixo:

2.1. O usuário garante a confidencialidade da senha, sendo inteiramente responsável por
todas as atividades que ocorrerem a partir da utilização da mesma;

2.2. O usuário deverá notificar imediatamente ao CTIC todo e qualquer comprometimento
de segurança da senha, para que a mesma seja modificada imediatamente;

2.3. Quanto ao conteúdo das publicações na Web, as informações a serem publicadas
deverão ser pertinentes, preferencialmente, à área do órgão/departamento em questão;
ficando assim vetado o uso de programas ilegais  ou materiais  protegidos por direitos
autorais; uso de programas para atividades de ataque à segurança de máquinas da rede;
o armazenamento de material pornográfico; a utilização do serviço para fins comerciais.

2.4. O usuário concorda em não reproduzir,  não duplicar, não copiar, não vender, não
distribuir e não explorar para qualquer finalidade comercial,  todo ou qualquer parte do
conteúdo, serviços,  imagens e qualquer  outro material  disponível  nesse servidor,  sem
prévio consentimento por escrito do CTIC;

2.5.  Quanto  à  utilização  de  base  de  dados  corporativas,  o  usuário,  quando
autorizado  a  manipulá-las,  se  compromete  a  manter  o  sigilo  das  informações
armazenadas e em fazer backup dessas bases, não sendo permitido deslocamento
de cópias para fora do Campus Universitário.

2.6. O usuário se compromete a manter integridade dos dados sob sua responsabilidade,
ciente de que o CTIC não se responsabilizará, em nenhuma hipótese, por qualquer dano
que o uso indevido de sua senha venha a causar.

2.7.  O  CTIC  não  se  responsabiliza  pelo  backup  de  imagens,  documentos,  ou
qualquer outro tipo de arquivo armazenado no site, o backup desses arquivos é de
inteira responsabilidade do administrador do site e deve ser feito regulamente.

Ciente:____________________________________________

(Assinatura do responsável pelo site)



2.8. Caso o usuário que assina este “Termo de Responsabilidade” tenha permissão de
criação de outros usuários, este será responsável pela criação de usuários para acessar
as bases de dados, e todas as permissões, sabendo que o CTIC não se responsabilizará
em nenhuma hipótese, por qualquer dano que o uso indevido desses usuários venha a
causar.

2.9. O CTIC auditará os acessos aos servidores corporativos sob sua responsabilidade e,
quando necessário, reportará as informações auditadas para as autoridades componentes
para as devidas providências. No caso de qualquer uso inadequado ou vulnerabilidade à
UFPA,  este  CTIC  irá  desabilitar  o  acesso  à  máquina  até  que  o  responsável  seja
comunicado e o problema resolvido;

2.10. O preenchimento do formulário em anexo e a atualização dos dados é obrigatório e
para tanto o usuário concorda em fornecer informações verdadeiras, exatas, atualizadas e
completas.  Caso  contrário,  o  CTIC poderá  suspender  ou  extinguir  a  conta  e  recusar
registros posteriores em quaisquer dos serviços administrados por este CTIC.

2.11. Os servidores do CTIC são para hospedagem de sites institucionais, não são
preparados  para  suportar  aplicações  web,  qualquer  modificação  nessa
característica é de inteira responsabilidade do administrador do site. O CTIC não se
responsabiliza por erros ou performance nas aplicações web do site.

2.12. A cota de armazenamento será de 400Mbytes, com possibilidades de aumento
analisados pela Coordenadoria de Segurança e Serviços da Internet do CTIC.

2.13. Os casos não previstos e/ou omissos neste termo serão analisados pela Direção do
CTIC.

Em caso de qualquer suspeita de invasão, contaminação ou risco à integridade dos
dados, comunique imediatamente o fato a Coordenadoria de Atendimento do CTIC
via Sagitta ou pelo telefone 3201-7288.

Dados do Responsável pelo Site

Nome:

Matrícula SIAPE: Outra Matrícula:

Órgão/Setor: Cargo/Função:

No Portaria: Projeto:

E-mail da UFPA: E-mail externo:

Telefone Comercial: Telefone Celular:

Administrador do Site:

                                                                                                   Belém-Pa,        /          /

Assinatura e carimbo do responsável:_________________________________________

https://sagitta.ufpa.br/sagitta/login.jsf

