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RESOLUÇÃO Nº 065/2020 
 

Aprova o Regulamento do Núcleo de Tecnologia da 

Informação – NTI da Faculdade de Pará de Minas – 

FAPAM e dá outras providências. 

 

O Diretor Geral da Faculdade de Pará de Minas, no uso das atribuições que lhes são 

conferidas pelo Regimento Geral, art.11, XXVII; 

CONSIDERANDO, a aprovação do Regulamento do Núcleo de Tecnologia da Informação – 

NTI da Faculdade de Pará de Minas pelos membros do Conselho Superior – CONSUPE em 

11/05/2020, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento do Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI da 

Faculdade de Pará de Minas – FAPAM, que se encontra anexo a esta Resolução. 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se disposição em contrário. 

 

Pará de Minas, 14 de maio de 2020. 

 

 

 

 

RUPERTO BENJAMIN CABANELLAS VEGA 

Diretor Geral 
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REGULAMENTO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

DA FACULDADE DE PARÁ DE MINAS 

 

Dispõe sobre a infraestrutura tecnológica da 

Faculdade de Pará de Minas e dá outras 

providências. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º. O NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – NTI é órgão de apoio às 

atividades organizacionais da Faculdade de Pará de Minas, integrado pelos Serviços de 

Tecnologia da Informação, Processamento de dados e Sistema de Telefonia. 

§1º. Compete ao NTI a realização de treinamentos e atualizações que visem aprimorar a 

utilização dos usuários aos sistemas disponibilizados. 

§2º. Compete ao NTI potencializar e implementar a transformação digital da instituição para 

otimização dos serviços prestados aos usuários internos e externos da instituição, atendendo 

as necessidades futuras da instituição, que busca através da inovação, agregar valor ao 

ecossistema de desenvolvimento humano e aprendizado da instituição. 

 

Art. 2º. O parque tecnológico da Faculdade de Pará de Minas é dividido em área acadêmica e 

área administrativa, possuindo estrutura própria de acesso à internet por meio de rede cabeada 

e sem fio, sendo de responsabilidade do NTI o zelo e a manutenção da infraestrutura 

tecnológica.  

 

Art. 3º. A expansão do parque tecnológico da Faculdade de Pará de Minas será planejada pela 

coordenação do NTI e submetida à direção geral da instituição para análise e inclusão no 

orçamento anual da IES, apreciada e aprovada pela mesa diretora da mantenedora e/ou 

conselho fiscal. A expansão do parque tecnológico deverá levar em consideração a vida útil 

dos equipamentos afim de que a infraestrutura tecnológica permita as evoluções necessárias 

para as operações administrativas e pedagógicas da instituição. 
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Parágrafo único. Desde que haja necessidade devidamente justificada pela Coordenação do 

NTI, poderão ser autorizadas pela Direção Geral da IES a realização de despesas 

extraordinárias, não previstas no orçamento anual, para MANUTENÇÃO CORRETIVA do 

parque tecnológico. 

 

Art. 4º. A área acadêmica do parque tecnológico é contemplada por todos os recursos 

tecnológicos da IES para o processo de aprendizagem.  

 

Art. 5º. A área administrativa do parque tecnológico é contemplada por todos os 

equipamentos e recursos utilizados nos setores de apoio ao processo de aprendizagem da IES.  

 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA FÍSICA 

 

Art. 6º. A estrutura física do parque tecnológico, que está descrita no inventário tecnológico, 

é composta por laboratórios e equipamentos postos à disposição das áreas acadêmica e 

administrativa.  

 

Art. 7º. A sala dos professores conta com equipamento(s) próprio(s), destinado(s) a exclusivo 

uso de professores. 

 

Art. 8º. A estruturação dos laboratórios e a disposição do mobiliário serão realizadas de 

acordo com as finalidades a que se prestam e deverão constar do inventário tecnológico. 

 

Art. 9º. O horário de funcionamento dos laboratórios da IES será tratado em regramento 

próprio.  

 

Art. 10. Todos os softwares disponibilizados são licenciados ou gratuitos, conforme a 

necessidade de cada laboratório. 
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Art. 11. As normas e políticas de utilização dos recursos de informática estão disponibilizadas 

através de portaria específica. 

 

 

CAPÍTULO III 

DO ACESSO À INTERNET 

 

Art. 12. Todos os laboratórios da Faculdade de Pará de Minas possuem máquinas conectadas 

a internet banda larga.  

Parágrafo único. O referido acesso à internet provido pela Faculdade de Pará de Minas 

deverá respeitar a execução de atividades relacionadas a interesses institucionais. Os acessos 

realizados para finalidades diversas deverão ser autorizados pela chefia imediata. 

 

Art. 13. O acesso à rede e internet provido pela Faculdade de Pará de Minas, tanto pelo corpo 

administrativo quanto pelo corpo acadêmico, será realizado mediante login e senha, que são 

de uso pessoal. É de responsabilidade de cada usuário a guarda e sigilo de sua senha. 

 

Art. 14. O acesso à internet provido pela Faculdade de Pará de Minas é monitorado através de 

servidores dedicados, sendo bloqueados sites de conteúdos impróprios. 

§1º. São considerados sites de conteúdo impróprio, sem exclusão de outros, os de conteúdo 

pornográfico, os que disseminam preconceitos de qualquer natureza, além dos que 

comprometam a segurança da Instituição e/ou que atentem contra os valores e princípios da 

Faculdade de Pará de Minas.  

§2º. O NTI pode bloquear, a requerimento de quem de direito, ou de o cio ‘ad referendum’ da 

respectiva Chefia, o acesso a ferramentas de comunicação, redes sociais e tráfego de 

multimídia. 

§3º. É função do NTI definir a prioridade de acesso à internet, a fim de contribuir com o 

aprendizado dos estudantes. 

 

Art. 15. A conexão, remota ou por cabo, de qualquer equipamento à rede interna da FAPAM 

deverá ser autorizada pelo NTI. 
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CAPÍTULO IV 

DO PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO 

 

Art. 16. Compete ao NTI, por meio de sua Coordenação e sua equipe, realizar planejamento, 

manutenção expansão do parque tecnológico a partir das seguintes condutas: 

a) Zelar pelo parque tecnológico da Faculdade de Pará de Minas de forma a otimizar a 

vida útil dos equipamentos; 

b) Realizar manutenção da infraestrutura tecnológica da IES, executando medidas 

permanentes, preventivas e corretivas para o regular funcionamento dos equipamentos 

e softwares à disposição da IES, além dos equipamentos de telecomunicação;  

c) Adotar soluções de hardware e software de baixo custo, tanto em aquisição quanto em 

manutenção, levando em conta a qualidade do produto adquirido ou serviço prestado; 

d) Priorizar, em novas implantações de software, a utilização de ferramentas existentes 

no Software ERP contratado pela IES, a fim de promover integração da base de dados 

e facilitar a comunicação entre os setores; 

e) Proceder ao planejamento e avaliação da expansão do parque tecnológico, observado o 

disposto na alínea ”a” deste artigo, confeccionando parecer à Direção da IES que 

encaminhará para a mantenedora, quando houver necessidade de aquisição de 

maquinário ou software não previsto no orçamento anual;  

f) Confeccionar relatório SEMESTRAL e encaminhá-lo à Direção Geral da IES, 

devendo nele constar o plantel de máquinas e peças à disposição da Instituição, bem 

como a situação das licenças dos softwares utilizados institucionalmente, tanto na área 

acadêmica quanto na área administrativa.  

 

Art. 17. A manutenção preventiva do parque tecnológico deve ser realizada periodicamente 

tanto para os equipamentos da área acadêmica quanto área administrativa, conforme 

cronograma elaborado pelo NTI. A manutenção preventiva no Laboratório de Informática será 

realizada pelo menos uma vez por ano, apresentando o estado de conservação dos 

equipamentos no relatório previsto na alínea “e” do art. 16. 
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Art. 18. O Plano de Atualização Tecnológico da Faculdade de Pará de Minas tem como 

objetivo fornecer diretrizes para a IES, alinhando tecnologia e planejamento, alocando de 

maneira estruturada os recursos orçamentários de infraestrutura tecnológica, abrangendo os 

seguintes componentes de Tecnologia da Informação: 

a) Infraestrutura; 

b) Hardware; 

c) Softwares; 

d) Equipamentos de rede;  

e) Sistemas operacionais; 

f) Comunicações e telecomunicações;  

g) Pessoa responsável pelo serviço;  

h) Processos da Tecnologia da Informação.  

 

Art. 19. A manutenção corretiva será solicitada por meio do HELPDESK, disponível no 

endereço eletrônico helpdesk.fapam.edu, considerando-se: 

a) Manutenção corretiva interna, a ser realizada pelo Técnico Responsável designado 

pela Coordenação do NTI que consiste na solução dos problemas detectados nas 

manutenções permanente e/ou preventiva; 

b) Manutenção corretiva externa, a ser realizada por empresa externa de suporte, 

contratada pela IES, que consiste na solução dos problemas detectados nas 

manutenções permanente e/ou preventiva, não solucionados pela manutenção corretiva 

interna.  

Parágrafo único. A realização da manutenção corretiva interna e externa abrange troca de 

equipamentos e/ou componentes, observado o disposto no artigo 2º deste Regulamento.  

 

Art. 20. A manutenção permanente consiste na verificação do funcionamento normal de todos 

os computadores, para buscar o pleno funcionamento dos equipamentos para que estejam em 

pleno funcionamento quando da necessidade de uso. 

Parágrafo único. A manutenção permanente deve ser realizada periodicamente por 

funcionário designado pela Coordenação do NTI. 
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Art. 21. Na hipótese de não ser possível a utilização das ferramentas existentes para 

atendimento das demandas institucionais de manutenção ou expansão nos termos da alínea 

“d” do art. 16, deste Regulamento, cabe ao NTI seguir os seguintes critérios para solução do 

problema: 

a) Utilizar de softwares livres;  

b) Apresentar proposta fundamentada para a aquisição de licença de uso de softwares; 

c) Desenvolver softwares.  

 

CAPÍTULO IV 

DA PROTEÇÃO DOS DADOS 

 

Art. 21. Compete ao Núcleo de Tecnologia da Informação da Faculdade de Pará de Minas 

zelar pelo parque tecnológico da FAPAM, pelos equipamentos de telecomunicação, guarda e 

proteção de informações eletrônicas, e-mails institucionais, sistemas próprios e/ou 

desenvolvidos por terceiros, documentos eletrônicos e dados corporativos em geral. 

  

Art. 22. O NTI é responsável pela segurança da informação da FAPAM, incumbindo-lhe 

monitorar, prevenir e corrigir qualquer situação de risco à segurança da informação 

institucional, como vírus, invasões, vazamento de informação, engenharia social nociva e 

quaisquer outras ameaças existentes ou que venham a ser desenvolvidas, bem como fiscalizar 

ações que violem a legislação relacionada a direitos autorais e/ou acesso a conteúdo ilícito. 

Parágrafo único. Caberá à coordenação do NTI zelar pela aplicação da LEI GERAL DE 

PROTEÇÃO DE DADOS na instituição, buscando alinhar as diretrizes institucionais em 

conjunto com cada setor da instituição, corresponsável pela segurança dos dados dos usuários 

da instituição. 

 

Art. 23. O NTI, de forma a garantir a integridade e a segurança dos sistemas de informação, 

criará mapeamento de diretórios para que os usuários do parque tecnológico da Faculdade de 

Pará de Minas salvem os arquivos de trabalho nos servidores da FAPAM. O NTI procederá, 

periodicamente, ao backup de dados salvos exclusivamente nos servidores. 
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§1º. Os arquivos não salvos nos diretórios adequados não terão cópia de segurança, sendo de 

responsabilidade exclusiva do usuário o zelo por tais arquivos.  

§2º. É vedado aos usuários do parque tecnológico salvar arquivos pessoais ou que não 

interessem ao trabalho institucional nos servidores da FAPAM, bem como instalar programas 

nas estações de trabalho do parque tecnológico da FAPAM. 

§3º. A fim de manter a segurança das informações e a otimização do parque tecnológico da 

FAPAM, o Núcleo de Tecnologia da Informação pode, a qualquer momento e sem aviso 

prévio, auditar e excluir arquivos estranhos ao trabalho institucional. 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES 

 

Art. 24. São consideradas infrações, e estarão sujeitas a aplicação das penalidades legalmente 

previstas, as seguintes condutas: 

a) Interferir ou tentar interferir no uso correto dos recursos ou no funcionamento de 

equipamentos de TI da FAPAM; 

b) Acessar ou tentar acessar recursos de TI da FAPAM sem a devida autorização; 

c) Destruir, alterar, desmontar, desconfigurar, apagar, distribuir, impedir acesso ou 

interferir na integridade dos recursos de TI da FAPAM;  

d) Utilizar os recursos de TI da FAPAM para invadir a privacidade de indivíduos ou 

entidades; 

e) Violar ou tentar violar os sistemas de segurança dos recursos de TI, bem como quebrar 

ou tentar quebrar a identificação ou senhas; 

f) Identificar-se como outra pessoa ou esconder sua identidade na utilização dos recursos 

de TI da FAPAM;  

g) Interceptar ou tentar interceptar transmissão de dados não destinados ao seu próprio 

acesso. 

§1º. Considera-se consumada a conduta, quando nela se reúnem todos os elementos de sua 

definição legal. 
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§2º. Considera-se tentada a conduta, quando, iniciada a execução, não se consuma por 

circunstâncias alheias à vontade do agente. 

§3º. A infração deverá ser comunicada imediatamente à direção geral, para que sejam 

observados os procedimentos previstos no Código de Ética e Conduta da instituição. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 25. Os casos omissos não constantes no presente Regulamento devem ser resolvidos, em 

primeira instância, pela Coordenação do NTI, em segunda instância, pela Diretoria da IES. 

 

Art. 26. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior - 

CONSUPE da FAPAM.  
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