
Universidade de São Paulo 
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciência Atmosféricas 

 

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas – IAGUSP   
SI SSEEÇÇÃÃOO  DDEE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA    

Rua do Matão, 1226 - Cidade Universitária  CEP: 05508-090 São Paulo SP 
! (11) 3091-4762 (Secretaria) 3091-2821/2813  Fax: 3091-2801 

Termo de utilização do serviço de FTP 
 
Termos de Autorização 
 
A autorização será determinada pelo chefe imediato. 
Por este termo o requerente fica autorizado ao upload no serviço de FTP, observando as 
regras de boa conduta e segurança que o serviço necessita. 
 
Termo de compromisso 
 
Através da presente autorização de uso do serviço de FTP do IAG, assumo total 
responsabilidade pelos atos e pelo uso que se fizer deste serviço em minha área. Tendo o 
conhecimento de que o acesso é restrito a pessoas autorizadas e, que toda ação executada 
neste sistema será logada, podendo estas informações serem utilizadas para quaisquer fins 
definidos pela Comissão de Informática deste instituto. 
 

Tenho como compromisso vital guardar a senha, sendo ela única, intransferível e particular. 
Esta será alterada pelo sistema e comunicada a mim periodicamente. 
 

Eu assumo, através deste termo, o compromisso de uso exclusivo da área de FTP para fins 
acadêmicos. 
 

Também declaro estar ciente de que não haverá BACKUP realizado para a área de FTP pela 
SI. Os dados existentes nesta área de disco e as cópias de segurança são de minha exclusiva 
responsabilidade. 
 

O espaço em disco para FTP é de gerenciamento exclusivo da SI. Comprometo-me a utilizar o 
mínimo necessário para que outros usuários não sejam prejudicados, acatando as eventuais 
sugestões por parte da SI. 
 

Declaro-me consciente de que qualquer descumprimento deste termo acarretará em perda do 
serviço e punição por parte da comissão de informática. 
 
Pedimos a gentileza de entregar este documento em sua secretaria e pedir encaminhamento à 
Seção de Informática 
 
São Paulo, ___ de ______________ de _______. 
 
Nome: _____________________________       Login preferencial: _____________ 

               _____________  

Depto: _____________________________    _____________ 


