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1. Administração Pessoal da Conta 

A utilização da conta implica na aceitação e no cumprimento dàs 
regras de uso contidas nas Normas para usuários do IAG e da 
CTI/USP, como não facilitar a utilização da maquina repassando 
sua conta e senha para outro usuário. Não nos responsabilizamos 
em nenhuma instância, por documentos, programas e relatórios 
dentro das contas pessoais dos usuários. Cabe aos usuários, a 
tarefa de fazer backup, ou seja, de salvar seus arquivos 
periodicamente para, no caso de falhas de disco/sistema, reaver 
seus dados.  

2 Política de Armazenamento de Dados 

Os recursos de armazenamento de dados são limitados e há a 
necessidade otimizar estes recursos a fim de que haja espaço 
disponível para que os dados sejam mantidos durante a execução 
dos programas. 

 

2.1. Das responsabilidades do Administrador e usuário 

Não é de responsabilidade do Administrador salvar dados 
dos usuários, assim como este não poderá garantir a 
integridade dos dados em caso de falhas de disco ou 
sistema após manutenções de hardware ou software, ou 
trocas do Sistema Operacional. Pedimos aos usuários que 
façam backups de seus arquivos periodicamente em outros 
meios magnéticos e/ou locais diferentes para que, no caso 
de qualquer eventualidade, o usuário possa reaver seus 
dados. 

Os usuários têm a responsabilidade de ler as notícias 
anunciadas no login de sua conta (notícias que informam 
sobre paradas eventuais do sistema, manutenção de 
hardware e software). 

O gerenciamento das permissões de acesso aos arquivos é 
de responsabilidade do usuário proprietário. Não nos 



responsabilizamos por acessos indevidos a arquivos que 
tiverem suas permissões alteradas pelo usuário. 

2.2. Backups e Restauração do File System 

São feitos backups do Sistema Operacional, não são feitos 
backups das áreas de usuários.  

2.3. Segurança e Integridade dos Dados 

Caso ocorram falhas de disco ou de sistema, os discos 
serão restaurados a partir do backup mais recente. Assim, o 
usuário deverá estar ciente que arquivos atualizados ou 
criados entre a data da falha e sem backup mais recente 
podem ser perdidos. 

Garantimos que os arquivos dos usuários estão protegidos 
ao acesso de outros usuários desde que o usuário não 
altere as permissões de acesso aos seus arquivos. 

Salientamos que o Administrador de Sistemas está 
habilitado a acessar arquivos quando solicitado pelo usuário 
ou para resolver problemas observados pela Administração 
de Sistemas. 


