Recomendações de utilização da rede sem fio institucional.
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O usuário é responsável por utilizar o serviço de Internet de maneira
responsável, ética e legal;
É vedada a utilização da rede sem fio institucional para fins que não sejam
exclusivamente o acesso Web, estando proibida a utilização de softwares de
compartilhamento de arquivos P2P como Torrent, Emule e semelhantes;
Sempre que se fizer transferência de dados, compreendendo o upload ou o
download, deverão ser assegurados a propriedade intelectual e os direitos
autorais desse material;
Não é permitido o uso da Internet para acesso ou divulgação de atividades
ilegais ou que possam ser consideradas impróprias, ofensivas ou
desrespeitosas para outros, ou que de alguma maneira, possam comprometer
a imagem da UTFPR;
A UTFPR se reserva o direito de monitorar e bloquear o acesso à arquivos e
sites que contenham conteúdo impróprio e/ou que exponham a rede à riscos
de segurança;
A utilização da Internet em laboratórios acadêmicos deverá seguir as regras
estabelecidas pelo Campus, em consonância com as presentes
recomendações;
É proibido qualquer tipo de acesso não autorizado aos recursos
computacionais de terceiros;
Não é permitido violar ou tentar violar os sistemas de segurança, quebrando
ou tentando adivinhar a identidade eletrônica de outro usuário, senhas ou
outros dispositivos de segurança;
É proibido interceptar ou tentar interceptar a transmissão de dados através de
monitoração do ambiente da rede;
Não é permitido provocar interferência em serviços de outros usuários ou o
seu bloqueio, provocando congestionamento da rede de dados, inserindo
vírus ou visando à apropriação indevida dos recursos computacionais da
instituição;
É proibido desenvolver, manter, utilizar ou divulgar dispositivos que possam
causar danos aos sistemas e às informações armazenadas, tais como criação e
propagação de vírus e worms, criação e utilização de sistemas de criptografia
que causem ou tentem causar a indisponibilidade dos serviços e/ou destruição
de dados, e ainda, engajar-se em ações que possam ser caracterizadas como
violação da segurança computacional;
Não é permitido utilizar os recursos computacionais da instituição para fins
comerciais ou políticos, tais como mala direta, spams ou propaganda política;
É proibido utilizar os recursos computacionais da instituição para ganho
indevido;
Não é permitido consumir inutilmente os recursos computacionais da
instituição de forma intencional.

