
 

 

 Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas – IAG/USP 
SI SSEEÇÇÃÃOO  DDEE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA    

� (11) ) 3091-2821/2813 ou secretária 3091-4752  
 

 

 
 

FORMULÁRIO DE CONCESSÃO DE ABERTURA DE E-MAIL 
 
 
Nome do usuário: ___________________________________________________ 

Telefone: __________________________________________________________ 

e-mail ( sugestão): __________________________________________________ 

Área de atuação:____________________________________________________ 

Função: ___________________________________________________________ 

 
Observações: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Assinatura do interessado: ___________________________ Data: ___/___/_____ 

Assinatura da chefia imediata: ________________________ Data: ___/___/_____ 

Anuência da Diretoria – IAG/USP:_____________________  Data: ___/___/_____ 

Termos de Autorização 

• A autorização será determinada pelo Chefe imediato e anuência da Diretoria do IAG. 
• O acesso deve ser realizado através do serviço webmail no site www.adm.iag.usp.br. 

Termo de compromisso 

Através da presente autorização de uso da conta de e-mail do IAG, assumo total 
responsabilidade pelos atos e pelo uso que se fizer da minha conta. Tendo o conhecimento de 
que o acesso é restrito a pessoas autorizadas e, que toda ação executada neste sistema será 
autenticada e registradas, podendo a informação ser utilizada para quaisquer fins definidos por 
este IAG. 
Tenho como compromisso vital a guarda da senha, sendo ela, única, intransferível e particular. 
Comprometo-me a ler, ter ciência e seguir a portaria GR Nº 3662 - 
Dispõe sobre os administradores e usuários dos sistemas computacionais da 
USP(www.cti.usp.br) 
Comprometo-me a ler, ter ciência e seguir a portaria  GR Nº 3503 - Dispõe sobre a definição de 
servidores de redes como arquivos de registro e memória no âmbito da Universidade de São 
Paulo e demais providências(www.cti.usp.br) 
Comprometo-me a ler, ter ciência e seguir a Código de Ética - Capítulo V - Registros de Dados 
de Informática (www.cti.usp.br) 
Comprometo-me a ler, ter ciência e seguir a Norma para difusão de e-mails para o quadro de 
docentes e funcionários. 
Comprometo-me a ler, ter ciência e seguir Normas para uso da rede de computadores do IAG. 
Comprometo-me a ler e ter ciência dos documentos de conhecimento básico contidos no site 
www.iag.usp.br/iag/org/informatica/ 
 


