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Portaria ESALQ nº. 10, de 05-05-2009 
 
Anexo III 

 
Termo de Responsabilidade  

 
Abertura de conta no servidor “WEB” da ESALQ 

 
Eu, ............................................................................................., nº. USP ......................................., 
responsável (titular) pela conta ............................................................................ no servidor WEB da 
ESALQ, a qual terá como finalidade............................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................,declar
o estar ciente dos termos abaixo e das normas que regem o uso dos recursos computacionais da 
USP. Comprometo-me ainda a disponibilizar somente informações institucionais no servidor. 
 
1. Responsabilidades 
O titular da conta tem total responsabilidade pelo uso da mesma. Por isso: 

a. o mau uso de uma conta por terceiros será responsabilidade de seu titular, sujeitando-se às 
penalidades cabíveis; 

b. é de exclusiva responsabilidade do titular o conteúdo dos arquivos; 
c. a ESALQ não se responsabilizará, em nenhuma hipótese, por eventuais perdas e danos 

causados pela utilização dos recursos oferecidos pela USP, direta ou indiretamente; 
d. é obrigatória a leitura do Código de Ética da USP, constante na Resolução nº. 4.871, de 22 

de outubro de 2001, disponível em <http://www.usp.br/leginf/resol/r4871m.htm> , e da 
Portaria GR nº. 3.662, de 12 de janeiro de 2006, disponível em 
<http://www.usp.br/leginf/port/pgr3662.htm>. 

  
 
2. Infrações 
São consideradas infrações no uso dos recursos computacionais oferecidos: 

a. fornecer a senha de acesso a pessoas externas à USP; 
b. utilizar a senha de outro usuário sem consentimento dele; 
c. utilizar os recursos oferecidos com fins comerciais não autorizados explicitamente; 
d. utilizar software ou procedimentos para conseguir acesso não autorizado a recursos ou 

informações, ou para degradar o desempenho, ou para colocar fora de operação sistemas 
computacionais locais ou remotos; 

e. armazenar arquivos de conteúdo ilegal ou considerados abusivos. 
 

3. Penalidades 
No caso de evidências de uso irregular dos recursos oferecidos (ver “Infrações”), o usuário terá seu 
acesso bloqueado. 
 
4. Status 
Os cadastros de usuário poderão estar sob os seguintes status: 
- Ativo:  significa acesso normal aos recursos. 
- Bloqueado: aplicado a usuários rotativos após o vencimento da data de uso até a regularização da 
documentação, e a usuários suspeitos de infrações até averiguação. O bloqueio consiste em alterar 
a senha do usuário de modo a evitar o acesso aos recursos. Nesse estado, entretanto, o conteúdo 
da sua área permanece inalterado. 



- Restrito: aos usuários com status de “restrito” é negado o uso de determinado serviço, por tempo 
determinado, como penalidade por infrações leves. 
- Suspenso:  eliminação do cadastro por tempo determinado como penalidade por infrações graves. 
Ao final do período de suspensão o usuário pode solicitar novo cadastro.  
- Banido:  eliminação do cadastro como penalidade por infrações que a Diretoria da Instituição 
considere como gravíssimas. Nesse caso, o conteúdo disponibilizado no servidor “WEB” da ESALQ 
será excluído.  
 
 
Piracicaba, ..............de................................de.............. 
 
 
 
Assinatura: ..................................................................................... 

nome completo: ............................................................................. 

nº. USP: ...............................................................................  

lotação: ............................................................................... 

 
 
 
 
 


