
 

 

Rua Monte Castelo, 375 
Zona 2 – Cianorte – Paraná 
CEP: 87200-336 
+55 44 3018-8000 

 

 

RESOLUÇÃO n.º 34 de 20 de março de 2018 
 
 
 
 
O Prof. Dr. Mário dos Anjos Neto Filho, Diretor Geral da FACEC - Faculdade de 

Administração e Ciências Econômicas LTDA e presidente do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CONSEPE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

RESOLVE: 

 

Art. 1. Aprovar o REGULAMENTO DO USO DA REDE DE INTERNET SEM FIO DA 

FACEC, anexo à presente Resolução. 

Art. 2° A presente Resolução entra em vigor a partir de sua publicação. 

 

  
Publique-se. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Mário dos Anjos Neto Filho 
Diretor Geral da FACEC 
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REGULAMENTO DO USO DA INTERNET SEM FIO  
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REGULAMENTO DO USO DA INTERNET SEM FIO  
  

 

CAPÍTULO 1. DO OBJETIVO 
 
Art. 1º. Este regulamento tem por objetivo orientar as ações e FIXAR NORMAS E 
procedimentos na utilização da rede sem fio da internet no âmbito da FACEC 
 
Art. 2º. A internet na FACEC é um serviço gratuito ao usuário, que tem por finalidade servir 
à Pesquisa, ao Ensino, Atividades Administrativas e Assistenciais aos seus colaboradores, 
docentes e discentes. 
 

CAPÍTULO 2. DO MONITORAMENTO 
 

Art. 3º. O acesso à Internet por meio da rede de internet sem fio da FACEC será 
monitorado pelo setor de Tecnologia da Informação, em toda a sua extensão, volume de 
tráfego, tipos de dados e endereços visitados. 

 
CAPÍTULO 3. NORMAS DE CONDUTA DO USUÁRIO 

 
Art. 4º. Ao utilizar a internet por meio da rede sem fio da FACEC, o USUÁRIO está 
aderindo à legislação em vigor e a política e condições internas de uso e segurança.  
 
Art. 5º. São atos proibidos aos USUÁRIOS:  
 
I - criar falsa identidade ou assumir, sem autorização, a identidade de outro usuário;  
II - utilizar-se da internet e outros serviços disponibilizados com o intuito de cometer 

fraude;  
III - invadir a privacidade de terceiros, buscando acesso a senhas e dados privativos, 

violando sistemas de segurança de informação ou redes privadas de computador 
conectadas à internet;  

IV - prejudicar intencionalmente usuários da internet, por meio de alterações de arquivos 
de programas ou vírus de computador;  

V - utilizar a internet e e-mail institucional para participar de atividades de pesquisa de 
mercado, concursos, pirâmides, correntes, lixo eletrônico, spam, mensagens não 
solicitadas (comerciais ou não);  

VI - difamar, ofender, perturbar a tranquilidade alheia, perseguir, ameaçar ou, de 
qualquer outra forma, violar direitos de terceiros;  

VII - publicar, postar, carregar, distribuir ou divulgar quaisquer tópicos, nomes, materiais 
ou informações que incentivem a discriminação, ódio ou violência com relação a 
uma pessoa ou a um grupo; 

VIII - fazer upload ou download de qualquer arquivo disponibilizado por outro usuário de 
um serviço de comunicação que sabe, ou racionalmente deveria saber, que não 
pode ser legalmente distribuído; 

IX - realizar download ou upload de conteúdos protegidos por direitos autorais; 
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X - violar, por meio da utilização da internet e seus serviços, qualquer código de 
conduta ou outras diretrizes que possam ser aplicáveis a qualquer serviço de 
comunicação; 

XI - utilizar programas de computador para fazer download, manter ou disponibilizar 
arquivos   de conteúdo pornográfico, racista, preconceituoso ou ilegal; 

XII - manipular, alterar, deturpar ou suprimir os dados identificadores dos direitos 
autorais da FACEC e de seus funcionários, assim como as marcas digitais, 
logotipos, banners, os sinais,  os símbolos, ou os dispositivos de funcionalidade e 
proteção dos sites mantidos pela instituição. 

XIII - inserir links que direcionem para páginas impróprias e/ou que violem as legislações 
vigentes, em páginas mantidas em computadores e servidores da FACEC. 

XIV - revelar sua identidade eletrônica, senha, credenciais de autenticação, autorização 
ou outro dispositivo de segurança a terceiros. 

 
I. NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

 
Art. 6º. Dentro do alcance do sinal, qualquer usuário visualizará a rede sem fio, distribuídos 
pela FACEC, à qual pode conectar-se mediante a escolha da rádio preferencial (com maior 
intensidade de sinal).  
 
Art. 7º. Os endereços, protocolos de internet (IP’s) recebidos são privados e isolados em 
relação ao restante da rede e são atribuídos automaticamente ou manualmente conforme 
configuração do dispositivo do usuário.  
 
Art. 8º. Ao tentar abrir qualquer página na internet, o usuário será redirecionado para a 
página de autenticação.  
 
Art. 9. Após informar suas credenciais (login e senha), o usuário terá o acesso liberado, 
com controle de acesso seguindo os padrões de categorização de páginas definidas pela 
FACEC.  
 
Art. 10. Entende-se como credenciais de usuário:  
 
I - Aluno: e-mail institucional e senha; 
II - Professor: e-mail institucional e senha; 

 
III - Funcionários: e-mail institucional específico para uso da rede e senha; 
IV - Visitante: código temporário de acesso. 

Parágrafo único: No caso de funcionário, a solicitação de senha deverá ser realizada 
diretamente no departamento de Recursos Humanos da FACEC e será concedida 
mediante assinatura de um termo de responsabilidade. 

Art. 11.  No caso de visitante, o acesso a rede de internet por meio da rede sem fio, se 
dará por meio do fornecimento de um código especial de acesso, mediante a realização de 
um cadastro, no qual o usuário deverá informar seus dados pessoais como nome, CPF, e-
mail e número de telefone.  
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§ 1º. O código de acesso mencionado no caput deste artigo, deverá ser solicitado 
diretamente nos Departamentos da Biblioteca, Tecnologia da Informação e Suporte de 
Informática da FACEC, sendo o mesmo alterado diariamente pelo departamento da 
Tecnologia da Informação. 

Art. 12. Em casos extraordinários, como situações de palestras ou eventos, o responsável 
pela organização poderá solicitar ao Departamento de Tecnologia da Informação, 
previamente, a criação de um código de liberação especial, com data de início e data de 
expiração. 

§ 1º. A solicitação que trata o caput deste artigo deverá ser realizada, via e-mail, para o 
endereço eletrônico: ti@facec.edu.br. 

§ 2º. Será de responsabilidade do responsável pela organização da palestra ou do evento 
de divulgar o código gerado para os seus visitantes. 

Art. 13. Para uso da internet por meio da rede sem fio da FACEC o usuário deverá ler e 
concordar com o teor do Termo de Responsabilidade Virtual, que aparecerá 
automaticamente na tela de autenticação no primeiro acesso, ficando submetido às suas 
regras. 

 
II. DA RESPONSABILIDADE PELO USO E SANÇÕES 

 
 Art. 14. O usuário é responsável por qualquer atividade a partir de sua credencial e 
também por seus atos no uso dos recursos computacionais oferecidos. Assim, o usuário 
responderá por qualquer ação ilegal apresentada à FACEC e que o envolva. 
 
Art. 15. No descumprimento das normas constantes na presente Resolução e no termo de 
compromisso virtual, o usuário estará sujeito às penalidades constantes no Regimento 
Interno da FACEC, bem como na legislação civil e penal vigente aplicável ao caso. 
 
Art. 16. Caso alguma violação de regra seja identificada, por meio do sistema de 
monitoramento, o usuário poderá ter sua credencial de acesso suspensa, sem prévia 
notificação. 

 
CAPÍTULO 4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 17. Medidas de segurança do equipamento como Antivírus, são de responsabilidade 
do usuário. Em nenhum caso a FACEC se responsabilizará por qualquer dano e/ou 
prejuízo que o usuário possa sofrer ao utilizar a internet por meio da rede da FACEC. 
 
Art. 18. O usuário será o único e exclusivo responsável pelo uso deste serviço oferecido 
pela FACEC, respondendo perante as autoridades competentes com relação a qualquer 
crime ou prejuízo cometido em razão do uso ilegal e/ou indevido. A FACEC, dentro das 
determinações legais e normativas aplicáveis, poderá monitorar e suspender ou cancelar, 
imediatamente, os serviços de rede sem fio, excluindo o usuário vinculado, em caso de 
consumo ou utilização fraudulenta e/ou indevida. 
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Art. 19. A FACEC reserva-se o direito de, a qualquer tempo, suspender, cancelar ou alterar 
as configurações de acesso da rede sem fio, sem necessidade de aviso prévio, caso ocorra 
qualquer situação que impeça e/ou prejudique a execução deste serviço conforme 
originalmente planejado. 
 
Art. 20. Este regulamento estará sujeito as alterações sem aviso prévio. Sendo necessário, 
as alterações serão comunicadas aos setores competentes e aos demais interessados. 
 
Art. 21. Situações não previstas neste Regulamento serão objeto de esclarecimento por 

parte do setor de Tecnologia da Informação, consultando-se a Diretoria Geral.  

 

Art. 22. Este Regulamento Geral entra em vigor na data de aprovação pelo CONSEPE, 

mediante Resolução da Diretoria Geral.  

 
 

 

Cianorte (PR), 30 de março de 2019. 


