
  

INTERESSADO: Coordenadoria de Tecnologia de Informação e Comunicação - CTIC
ASSUNTO: Regras de permissão de acesso aos serviços corporativos (substitui a Decisão ConTIC D- 
05/2011)

DECISÃO ConTIC D-02/2012

O Conselho  de  Tecnologia  de  Informação  e  Comunicação,  em sua  60ª  Reunião  Ordinária 
realizada em 09 de março de 2012, analisou e aprovou, por unanimidade,  a proposta de regras de 
permissão de acessos aos serviços corporativos, conforme consta no Anexo deste.

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”

09 de março de 2012

MARCO AURÉLIO AMARAL HENRIQUES

Presidente
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ANEXO - DECISÃO ConTIC D-02/2012

Regras de permissão de acesso aos serviços corporativos

Considerações preliminares e premissas: 
• são considerados usuários os indivíduos que possuem um registro formal na DAC (Registro 

Acadêmico – RA) ou um registro formal na DGRH ou Funcamp (Matrícula);
• qualquer tipo de usuário necessita passar por um processo de validação de seu vínculo com a 

universidade e obter autorização por parte do representante de usuários de sua unidade/órgão ou 
da DAC, antes de ter seu acesso permitido a qualquer um dos serviços.

Tipos de usuários (que possuam RA ou Matrícula, de acordo com o sistema Cartão de Identidade 
Institucional) válidos para estas regras:

• Aluno de Graduação
• Aluno de Mestrado
• Aluno de Mestrado Profissional
• Aluno de Doutorado 
• Aluno Bolsista Instrutor Graduação
• Aluno Monitor 
• Aluno Curso Sequencial
• Aluno de Especialização 
• Aluno Especialização/Modalidade Extensão
• Aluno Especial (Obs. 1)
• Aluno de Extensão 
• Aluno de Tecnologia 
• Aluno a Distância
• Aluno Aprimoramento
• Médico Residente
• Pós-Doutorando 
• Docente UNICAMP (Carreira Docente) 
• Docente Estatutário Aposentado - Carreira Docente 
• Professor Colaborador (Carreira Docente)
• Professor e Pesquisador Convidado (Obs. 2)
• Pesquisador Colaborador
• Funcionário UNICAMP
• Funcionário FUNCAMP
• Funcionário Comissionado 
• Funcionário Plantonista HC
• Funcionário Estatutário Aposentado
• Estagiário

Serviço de E-mail gerenciado pelo CCUEC
Tipos de usuários permitidos: qualquer tipo de usuário válido (Obs. 3 e Obs.4).

Serviço de acesso remoto VPN 
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Tipos de usuários permitidos: qualquer tipo de usuário válido. (Obs. 5)

Serviço de acesso à rede sem fio Unicamp
Tipos de usuários permitidos: qualquer tipo de usuário válido. (Obs. 5)

Serviço de impressão corporativa
Tipos de usuários permitidos: qualquer tipo de usuário válido. (Obs. 6)

Serviço de manutenção de páginas web
Tipos de usuários permitidos: qualquer tipo de usuário válido. (Obs. 6)

Serviço E-Science de criação e hospedagem de sites de projetos de pesquisa
Tipos de usuários permitidos: qualquer tipo de usuário válido. (Obs. 6)

Serviço de videoconferência – CCUEC:
Tipos de usuários permitidos (Obs. 7): 

• Aluno a Distância
• Aluno de Doutorado 
• Aluno de Mestrado
• Aluno de Mestrado Profissional 
• Médico Residente 
• Pós-Doutorando 
• Docente UNICAMP (Carreira Docente)
• Docente Estatutário Aposentado - Carreira Docente (Obs. 5)
• Professor Colaborador (Carreira Docente)
• Pesquisador Colaborador 
• Professor e  Pesquisador  Convidado
• Funcionário UNICAMP
• Funcionário FUNCAMP
• Funcionário Comissionado 
• Funcionário Estatutário Aposentado (Obs. 5)

Serviço de web conferência – CCUEC:
Tipos de usuários permitidos (Obs. 7): 

• Aluno a Distância
• Aluno de Doutorado
• Aluno de Mestrado Profissional 
• Aluno de Mestrado
• Médico Residente
• Pós-Doutorando
• Docente UNICAMP (Carreira Docente)
• Docente Estatutário Aposentado - Carreira Docente (Obs. 5)
• Professor Colaborador (Carreira Docente)
• Pesquisador Colaborador 
• Professor e  Pesquisador  Convidado
• Funcionário UNICAMP
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• Funcionário FUNCAMP
• Funcionário Comissionado 
• Funcionário Estatutário Aposentado (Obs. 5)

Serviço de transmissão de eventos via web:
Tipos de usuários permitidos: 

• Docente UNICAMP (Carreira Docente)
• Docente Estatutário Aposentado - Carreira Docente (Obs. 5)
• Professor Colaborador (Carreira Docente)
• Pesquisador Colaborador
• Professor e Pesquisador Convidado
• Funcionário UNICAMP
• Funcionário FUNCAMP 
• Funcionário Comissionado 
• Funcionário Estatutário Aposentado (Obs. 5)

Serviço CameraWeb – CCUEC: 
Tipos de usuários permitidos: 

• Docente UNICAMP (Carreira Docente) 
• Docente Estatutário Aposentado - Carreira Docente (Obs. 5)
• Pesquisador Colaborador 
• Professor Colaborador (Carreira Docente)
• Professor e Pesquisador  Convidado
• Funcionário UNICAMP
• Funcionário FUNCAMP
• Funcionário Comissionado
• Funcionário Estatutário Aposentado (Obs. 5)

Sistemas de Informação
Os tipos de usuário permitidos nos sistemas de informação são definidos caso a caso pelos responsáveis 
pelo  negócio.  Exemplos  de  sistemas  de  informação:  Patrimônio,  Segurança,  Monografias,  Tabelas 
Públicas,  Acadêmico,  Contábil,  Materiais,  Dicionário  de  Dados,  Protocolo,  Controle  de  Estoque, 
SIPEx, FAEPEx, Controle de Resíduos, PIBIC, PesquisArqH.

Obs. 1: tipo de usuário com prazo de validade até o último dia de matrícula para aluno especial no 
período letivo subsequente.

Obs. 2: Tipo de usuário com prazo  de validade de até 1 ano, renovável mediante comprovação de 
continuidade de vínculo.

Obs. 3: Decorridos 90 dias após a conclusão do curso, a conta de aluno regular é movida do domínio  
@dac.unicamp.br para o domínio @alumni.unicamp.br e passa a seguir as normas deste novo domínio; 
em caso de reingresso, uma nova conta com o mesmo RA  será criada no domínio @dac.unicamp.br e o 
aluno terá dois e-mails válidos (um em @dac.unicamp.br e outro em @alumni.unicamp.br).
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Obs. 4: Caso não ocorra credenciamento em outra categoria, ao final do prazo de 1 ano a conta de e-
mail  de Docente Estatutário Aposentado e de Funcionário Estatutário Aposentado é movida para o 
domínio @retired.unicamp.br e passa a seguir as normas deste último domínio. Caso o docente ou 
funcionário  se  torne  ativo  novamente,  poderá  ser  criada  uma  nova  conta  de  e-mail  no  domínio 
@unicamp.br, mantendo-se a conta em @retired.unicamp.br

Obs. 5: Docente Estatutário Aposentado e Funcionário Estatutário Aposentado terão permissão com 
prazo de validade de 1 ano, renovável anualmente mediante pedido formal por escrito.

Obs. 6: Docente Estatutário Aposentado e Funcionário Estatutário Aposentado terão permissão com 
prazo de validade de 1 ano (prazo para credenciamento em outra categoria).

Obs 7: qualquer usuário credenciado a usar o serviço de vídeo e de web conferência pode convidar e 
permitir  a  participação de  outros  usuários  (mesmo que não credenciados)  em uma conferência  ou 
reunião a distância.
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