
 

ASSUNTO: Nova redação da Instrução Normativa CCUEC 01/2011, de 04 de novembro de 
2011 - Serviço de Diretório (LDAP)

DECISÃO ConTIC D-10/2017 

O Conselho de Tecnologia de Informação e Comunicação – ConTIC, em sua 115ª
reunião  ordinária,  aprovou  a  proposta  de  alteração  de  redação  da  Instrução  Normativa
CCUEC IN 01/2011, conforme segue:

Redação atual Nova Redação 
3.5. O acesso de autenticação ao Serviço de 
Diretório do Centro de Computação somente será
feito por meio de conexão segura (ldaps ou ldap 
com STARTTLS). 

3.5 O acesso de autenticação ao Serviço de 
Diretório do Centro de Computação somente será
feito por meio de um canal de comunicação 
seguro com apoio criptográfico.

3.5.1 É de responsabilidade do responsável da 
unidade que a autenticação entre usuário final e 
o serviço e/ou aplicação da unidade seja feita 
por meio de conexão segura (conforme descrito 
no item 3.5) 

TERMO DE COMPROMISSO COM O SIGILO DOS DADOS DO SERVIÇO 
DE DIRETÓRIO CORPORATIVO DA UNICAMP 
Eu,____________________________________________________, 
matrícula ______________ ( ) Unicamp ( ) Funcamp, lotado no 
(Órgão/Departamento)____________________________________
na Função de __________________________________________, 
assumo o compromisso de assegurar o sigilo dos dados do Serviço
de Diretório Corporativo da UNICAMP que serão disponibilizados 
a partir desta data pelo Centro de Computação, com a 
autorização das unidades titulares dos mesmos (DGRH, FUNCAMP
e DAC), para os sistemas de informática sob minha 
responsabilidade abaixo descritos. 

Termo de Compromisso SERVIÇO DE DIRETÓRIO CORPORATIVO DA
UNICAMP 

Eu,____________________________________________________, 
matrícula ______________ ( ) Unicamp ( ) Funcamp, lotado no 
(Órgão/Departamento)____________________________________ 
na Função de __________________________________________, 
assumo o compromisso de assegurar o sigilo dos dados do Serviço
de Diretório Corporativo da UNICAMP que serão disponibilizados 
a partir desta data pelo Centro de Computação, com a 
autorização das unidades titulares dos mesmos (DGRH, FUNCAMP 
e DAC), para os sistemas de informática sob minha 
responsabilidade abaixo descritos. 
Estou ciente e de acordo com a normativa de uso do Serviço de 
Diretório que está no link: 
http://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/sites/default/files/tutoria
is/instrucaonormativa_LDAP_2011_11_04.PDF 
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