UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos
Seção Técnica de Informática
Termo de Responsabilidade para Uso da Rede USPnet
Vínculo USP:
 A. Docente da FZEA
 B. Servidor técnico administrativo
 C. Aluno de pós-graduação da FZEA  D. Aluno de graduação da FZEA
 E. Convênio USP: _____________________________________________________________________________
Nome do responsável : ___________________________________________________________________________
Número USP

: _______________________

Unidade USP

: _______________________ Departamento: _______________________________________

E-mail

: ___________________________________________________________________________

Previsão máxima de uso: ___/___/____

Termo de Responsabilidade
Ao solicitar acesso à rede através dos recursos fornecidos pela Universidade de São Paulo, declaro que estou ciente e
aceito os seguintes termos:
a)

Os recursos usados para configuração do acesso à rede são restritos para meu uso e não podem ser modificados ou realocados sem o
prévio conhecimento da Seção Técnica de Informática;

b) O endereço de rede (IP fixo) é atribuído dinamicamente à interface de rede do dispositivo de acesso através do serviço DHCP na
rede da FZEA. A substituição do dispositivo ou da interface sem o conhecimento prévio da Seção Técnica de Informática será
motivo para o cancelamento do provimento do serviço;
c)

Quaisquer conseqüências decorrentes do uso da rede através dos recursos fornecidos, em desacordo com as normas e políticas
vigentes na Universidade de São Paulo, são de minha exclusiva responsabilidade;

d) Conheço a Portaria USP GR Nº 3662, especialmente o Artigo 6º: “Ao implementar o compartilhamento de IP por meio de
computadores ou equipamentos que possuam serviços NAT (“Network Address Translation”), DHCP (“Dynamic Host
Configuration Protocol”) ou semelhantes, o usuário ou administrador, seja docente, discente ou funcionário não docente,
responsabiliza-se pelos incidentes que vierem a ser registrados pelo IP compartilhado.”;
e)

Responderei por eventual mau uso do sistema em qualquer circunstância, nos âmbitos administrativo, civil e criminal, perante os
poderes competentes;

f)

Esta concessão é passível de revogação caso os recursos não sejam usados por mais de 90 dias, pela ocorrência de incidentes que
vierem a ser registrados pelo uso do IP, por determinação superior ou por força de mudanças na legislação pertinente;

g) É de minha responsabilidade manter atualizados o antivírus e o sistema operacional do equipamento;
h) Conheço e comprometo-me a respeitar os seguintes regulamentos:
i. Resolução Nº 4871 - Código de Ética da Universidade de São Paulo
ii. Portaria GR Nº 3662 - Administradores e usuários dos sistemas computacionais da USP
iii. Portaria GR Nº 3503 - Definição de servidores de redes como arquivos de registro e memória
iv. Política de uso da rede - FZEA

Endereço para acesso aos regulamentos de informática: http://www.fzea.usp.br/?page_id=2525

Data: ___/___/____

Assinatura do responsável: ______________________________________________

Para uso da Seção Técnica de Informática
Dados do equipamento: _______________________________________________________________________________________
MAC ____:____:____:____:____:____

IPv4: _____._____._____._____

IPv6: _________________________________________
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