
Normas de Utilização dos Recursos Computacionais 

Criação de Usuários participantes de projetos de Extensão da UNIOESTE 

 

O Núcleo de Tecnologia da Informação, órgão executivo responsável pela normatização e padronização de 

procedimentos referentes à área de informática, de acordo com o Regulamento-Geral de uso dos recursos 

de Tecnologia da Informação da Unioeste (TI). (COU-100/2010), define a seguinte NORMA TÉCNICA: 

 

1. RESUMO 

 Dispõe sobre a criação de usuários participantes de projetos, com vínculo externo. 

 

2. PALAVRAS CHAVES 

 Externo, usuário, institucional, nomes, rede de computadores, UNIOESTENET. 

 

3. NORMA TÉCNICA 

3.1. A criação de usuários é automatizada baseada nas informações dos sistemas administrativos, 

desta forma, quando um participante perder o vínculo com o projeto o usuário é excluído 

automaticamente. 

3.2. Cabe a cada coordenador de projeto enviar a lista de participantes de forma digital dos 

participantes dos projetos contendo as informações completas para cadastro no sistema para a 

Pró-Reitoria específica. Em anexo a esta norma segue modelo de ficha de cadastro. O NTI 

desenvolverá sistema específico para este controle no ano de 2012. 

3.3. Terão direito a acesso aos computadores de laboratório e rede WI-FI os participantes durante sua 

permanência no projeto. 

3.4. O NTI - divulgará periodicamente a POLÍTICA DE USO DE REDES DE COMPUTADORES, 

contendo, além das normas gerais, o detalhamento das atribuições das diversas partes 

envolvidas, os procedimentos a serem adotados e as recomendações para o uso destes recursos. 

3.5. O usuário que desrespeitar esta Norma está sujeito a ações disciplinares contidas no Regimento 

Geral, no Código Disciplinar da Unioeste e no Estatuto do Servidor Público, Lei 6174/70.: 

3.6. O e-mail de contato do NTI é suportenti@unioeste.br 



 
 

MODELO DE LISTA PARA CRIAÇÃO DE USUÁRIOS VINCULADOS A PROJETOS 
 
 
 
Nome do Projeto: 
 
Coordenador do Projeto: 
 
 

Lista de Participantes Externos (Dados Obrigatórios) 
Não serão cadastrados participantes com dados incompletos 

 
 

Nome: 

CPF: 

RG: 

Endereço: 

Email: 

Sexo: 

Data de encerramento da participação: 

 

Nome: 

CPF: 

RG: 

Endereço: 

Email: 

Sexo: 

Data de encerramento da participação: 

 

Nome: 

CPF: 

RG: 

Endereço: 

Email: 

Sexo: 

Data de encerramento da participação: 

 
 
  
 


