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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
     CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHI A 

 

INSTRUÇÃO DO USO DA REDE DE COMPUTADORES DO CEFETINSTRUÇÃO DO USO DA REDE DE COMPUTADORES DO CEFETINSTRUÇÃO DO USO DA REDE DE COMPUTADORES DO CEFETINSTRUÇÃO DO USO DA REDE DE COMPUTADORES DO CEFET----BABABABA    

O Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA) possui uma rede local com 

facilidades de conexão com a Internet e cujo domínio é www.cefetba.br. Todas as máquinas 

conectadas à rede da escola (tanto as dos setores administrativos como as dos laboratórios de 

alunos) podem usufruir dos recursos da Internet como: acessar páginas www, telnet, ftp, etc.. 

Dentre as facilidades que são oferecidas aos servidores e alunos destacam-se o serviço de 

correio eletrônico, o servidor de páginas e o serviço de Notícias. 

Diretrizes de utilização dos Serviços de Internet. Diretrizes de utilização dos Serviços de Internet. Diretrizes de utilização dos Serviços de Internet. Diretrizes de utilização dos Serviços de Internet.     

A utilização de qualquer máquina do CEFET-BA implica a aceitação e o respeito das regras de 

uso definidas pela Portaria nº 348/CEFETPortaria nº 348/CEFETPortaria nº 348/CEFETPortaria nº 348/CEFET----BABABABA----GD, de 13 de agosto de 2003.GD, de 13 de agosto de 2003.GD, de 13 de agosto de 2003.GD, de 13 de agosto de 2003. 

Os usuários devem ter em mente que: 

• as facilidades da conexão com a Internet deverão ser utilizadas para fins acadêmicos, 

científicos ou administrativos, tais como desenvolvimento de trabalho de ensino e 

pesquisa, intercâmbio cultural e afins; 

• os recursos devem ser empregados de forma parcimoniosa, respeitando o espírito 

comunitário do CEFET-BA; 

• não é permitido desenvolver, manter, usar ou divulgar dispositivos que possibilitem a 

violação dos computadores da rede; 

• os recursos computacionais acessíveis através do CEFET-BA não devem ser utilizados 

para mostrar, armazenar ou transmitir texto, imagem ou som que possam ser 

considerados ofensivos ou abusivos; 

• como os computadores estão ligados em rede, o mau uso de qualquer um deles pode 

causar problemas sérios para todos os usuários da rede. Assim as regras contemplam 

não só o uso das máquinas individualmente, mas também a utilização da rede; 

• a tentativa de acesso, ou o acesso a máquinas não autorizadas, a tentativa de quebra, 

ou a quebra de sigilo de códigos alheios, o acesso e modificação de arquivos 

pertencentes a outros usuários sem a sua autorização, são considerados delitos 

graves, passíveis de punição e podem resultar até em ação legal; 

• todo o tráfego na rede é considerado confidencial; 
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• se uma falha na segurança é detectada, esta deverá ser informada ao administrador do 

sistema; 

• nenhum dos Serviços de Internet do CEFET-BA poderá ser utilizado para fins 

comerciais; 

• o gerenciamento e manutenção dos serviços de Internet é de responsabilidade da 

Coordenação Técnica de Informática - COINF do CEFET-BA; 

• o CEFET-BA, através da COINF, reserva-se o direito de: 

• manter cópias de segurança dos arquivos armazenados nos servidores de sua 

rede, 

• não se responsabilizar por eventuais perdas de dados ou danos causados aos 

usuários por "hackers", vírus de computador ou por quaisquer problemas na rede, 

     

Correio EletrônicoCorreio EletrônicoCorreio EletrônicoCorreio Eletrônico    

    

A política da Escola para utilização de correio eletrônico é a de que os servidores desta possuam 

contas pessoais com a finalidade de tornar a comunicação interna e externa mais eficiente e 

segura, tendo por base as seguintes regras: 

• a todos servidores docentes e técnico-administrativos e alunos em pleno exercício de 

suas funções, será facultado a possibilidade de abrir uma conta no "Servidor Internet" 

da Escola para a utilização do correio eletrônico. Para tanto o interessado deve solicitar 

o cadastramento junto a COINF; 

• o cadastramento, realizado a partir do preenchimento de formulário próprio, implica na 

escolha de um nome de usuário, e cadastro da senha. O Endereço eletrônico do 

usuário terá o formato: nome@cefetba.br, onde nome será o nome escolhido para a 

conta;  

• os interessados poderão propor livremente os nomes para suas respectivas contas. No 

intuito de facilitar o trabalho de gerenciamento de contas e evitar duplicidade de 

contas, o usuário deverá relacionar, no formulário três alternativas e priorizá-las. 

Recomenda-se que a escolha do nome da conta esteja associado com a identificação 

do seu usuário. Assim, a conta poderá ter o mesmo nome do usuário, bem como 

variações de seu nome ou até mesmo uma associação com um determinado 

pseudônimo pelo qual o usuário seja conhecido dentro do CEFET-BA; 

•  nome de usuário com respectiva senha é pessoal e intransferível. A senha não deve 

ser fornecida para ninguém e deve ser de difícil decodificação (evitar data de 

nascimento, sobrenome, nome, nomes facilmente relacionáveis a sua área de 

pesquisa, etc.); 
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• nas estações da rede da escola as mensagens poderão ser acessadas a partir de 

aplicativos compatíveis com POP3 instalados com autorização da COINF. Fora da rede 

da escola as mensagens poderão ser lidas através da página www.cefetba.br/webmail;  

•  serão mantidas contas vinculadas aos setores, para fins de comunicação oficial 

(memorandos, ofícios, avisos, etc.), Nestes casos uma única pessoa responsável terá 

acesso a esta conta; 

    

Páginas WWWPáginas WWWPáginas WWWPáginas WWW    

 

O CEFET-BA mantém a página institucional www.cefetba.br cujo conteúdo é gerenciado pela 

COINF e é de responsabilidade da Direção Geral do Centro. Além da página institucional, os 

servidores poderão hospedar páginas associadas a projetos institucionais, coordenadorias de 

cursos e páginas referentes às disciplinas, que além de seguirem as regras abaixo, deverão, 

obrigatoriamente, possuir o mesmo layout da página da instituição. 

• Para hospedar uma página de projeto institucional, um dos servidores envolvidos no 

projeto deve apresentar uma proposta de página a COINF. Após a aprovação da 

proposta de página, uma conta específica será criada para o projeto no "Servidor 

Internet" da escola, que possibilitará a hospedagem da página e um endereço de 

correio eletrônico. O endereço da página terá o formato www.cefetba.br/nomedoprojeto 

e o endereço eletrônico terá o formato nomedoprojeto@cefetba.br  O servidor que 

apresentou a proposta será o responsável pela conta. A COINF dará o suporte técnico 

para a produção da página, entretanto não se responsabilizara pela criação ou 

manutenção da mesma. Este serviço não poderá ser utilizado para fins comerciais; 

• Para hospedar uma página de coordenadoria de curso, o coordenador deve apresentar 

uma proposta de página para a COINF. Após a aprovação da proposta de página, uma 

conta específica será criada para a área no "Servidor Internet" da escola, que 

possibilitará a hospedagem da página e um endereço de correio eletrônico. O 

endereço da página terá o formato www.cefetba.br/nomedaarea  e o endereço 

eletrônico terá o formato nomedaarea@cefetba.br  O coordenador será o responsável 

pela conta. A COINF dará o suporte técnico para a produção da página, entretanto não 

se responsabilizara pela criação ou manutenção da mesma. Este serviço não poderá 

ser utilizado para fins comerciais;  

• Para hospedar uma página de disciplina, o professor deve apresentar uma proposta de 

página para a COINF. Após a aprovação da proposta de página, uma conta específica 

será criada para a disciplina no "Servidor Internet" da escola, que possibilitará a 

hospedagem da página e um endereço de correio eletrônico. O endereço da página 

terá o formato www.cefetba.br/nomedadisciplina e o endereço eletrônico terá o formato 

nomedadisciplina@cefetba..br  O professor será o responsável pela conta. A COINF 
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dará o suporte técnico para a produção da página, entretanto não se responsabilizará 

pela criação ou manutenção da mesma. Este serviço não poderá ser utilizado para fins 

comerciais. 

    

Cotas de espaço em discoCotas de espaço em discoCotas de espaço em discoCotas de espaço em disco    

As cotas de espaço em disco para armazenamento de correio eletrônico são de: 

  
Armazenamento de correio Armazenamento de correio Armazenamento de correio Armazenamento de correio 

eletrônicoeletrônicoeletrônicoeletrônico 

Professores e Funcionários 10 MB 

Alunos e outros usuários 05 MB  

Obedecendo-se ainda aos seguintes procedimentos: 

1. caso a cota seja ultrapassada, após período de tolerância de 2 (dois) dias, o 

sistema apagará a quantidade necessária de mensagens, até que apenas o espaço 

devido esteja ocupado. Essa "limpeza" será feita de acordo com os critérios abaixo: 

• Serão apagadas as mensagens, já lidas, mais antigas; 

• Não tendo sido suficiente essa ação para atingir o limite da cota, passarão a 

ser apagadas as mensagens, mesmo não lidas, mais antigas. 

2. independentemente do percentual da cota ocupado pelo usuário, as mensagens 

serão automaticamente apagadas pelo sistema após os seguintes períodos: 

 

 

 

 

3. o usuário será avisado, por mensagem do sistema, do eventual apagamento de 

suas mensagens; 

4. as contas que ficarem inativas por mais de 180 dias serão automaticamente 

bloqueadas pelo sistema; 

5. casos especiais que requeiram alterações nessas condições (e.g.: contas 

institucionais) deverão ser informados pelos respectivos interessados ao RDC, que 

estudará a melhor solução a ser implementada. 

    

 MENSAGENSMENSAGENSMENSAGENSMENSAGENS 

 LIDAS NÃO LIDAS 

Professores e Funcionários 30 dias 90 dias 

Alunos e outros usuários 07 dias  45 dias 
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Cotas para Hospedagem de Páginas PessoaisCotas para Hospedagem de Páginas PessoaisCotas para Hospedagem de Páginas PessoaisCotas para Hospedagem de Páginas Pessoais    

 

  
Hospedagem de URL'sHospedagem de URL'sHospedagem de URL'sHospedagem de URL's    

pessoaispessoaispessoaispessoais 

Professores e Funcionários 10 MB  

Alunos e outros usuários 05 MB  

 

Necessidade de se escolher uma boa senhaNecessidade de se escolher uma boa senhaNecessidade de se escolher uma boa senhaNecessidade de se escolher uma boa senha    

 

O uso de uma senha ruim pode permitir alguém usar sua conta em algum computador e, portanto 

copiar, modificar e até destruir qualquer um dos seus arquivos ou daquelas pessoas aos quais 

você tem acesso.  

Como os computadores do CEFET-BA estão ligados em rede, o uso indevido de uma conta em 

um computador qualquer pode gerar problemas para diversas contas em diversas máquinas, 

incluindo os servidores de rede.  

De acordo com as diretrizes de uso de recursos computacionais da Escola, aceitas por todos os 

usuários de máquinas ligadas na rede, todo e qualquer usuário deve proteger sua conta e dados. 

Se você escolher uma senha ruim, você correrá o risco de permitir alguém usar de má fé os 

computadores da Escola e será sua responsabilidade. Da mesma forma, se alguém usar sua 

conta e causar problemas, você será acusado pelos atos e poderá ter dificuldades de provar sua 

inocência. 

Uma boa senha: 

• não é descoberta por nenhum programa num tempo razoável (menos de uma semana); 

• é facilmente lembrada, de forma que é desnecessário escrevê-la; 

• é reservada (ela não aparece dentro de um arquivo, programa ou mesmo na tela de um 

terminal).  

• é secreta (ela não aparece dentro de um arquivo, programa ou mesmo na tela de um 

terminal). Obs: mesmo usando boas senhas você pode trocá-las de tempos em tempos 

(pelo menos, duas vezes por ano).  

 


