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Aprovação inicial do documento

Responsável
Diretor

É da responsabilidade da Unidade de Informática a definição e atualização deste documento considerando as
constantes inovações tecnológicas.
É da responsabilidade da Direção da FCUL a sua aprovação.
É da responsabilidade de todos os utilizadores de Tecnologias de Informação e Comunicação da FCUL da o
cumprimento integral desta política.
A versão mais atualizada deste documento encontra-se no Portal da FCUL em http://www.fc.ul.pt/ui/normas.
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A Política de Utilização Aceitável (PUA) das Tecnologias de Informação e Comunicação da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa tem como objectivo proteger o bom
nome da Faculdade de Ciências, os utilizadores dos seus sistemas informáticos e a
Internet no seu geral, de uma utilização inadequada.
Os utilizadores deverão primar por conduta aceitável na utilização dos sistemas
informáticos, considerando que a sua utilização está associada à FCUL enquanto entidade
de ensino superior pública.
A utilização de sistemas informáticos deverá ser realizada no âmbito da missão da FCUL e
por quem tenha acesso legítimo e autorizado, respeitando os princípios de bom senso
quanto a essa utilização e respectiva duração.
Trata-se de uma rede Académica e de I&D com as necessárias especificidades a nível de
abertura e flexibilidade, mas também com as suas obrigatoriedades cívicas. Admitem-se
situações especiais especificas às atividades de I&D e de formação no domínio das TIC, de
responsabilidade do Departamento de Informática, devendo ser devidamente visadas pelo
Diretor.
Considera-se que os utilizadores estão cientes que não devem em caso algum utilizar as
Tecnologias de Informação e Comunicação interligados física ou logicamente à FCUL (no
Campus da FCUL, por VPN, entre outros) para violar qualquer lei aplicável.
Não é permitida a utilização dos sistemas informáticos da FCUL com fins comerciais,
partidários, religiosos, racistas, obscenos, pornográficos ou outros que sejam
contraditórios com a Missão da FCUL.
Conforme previsto na legislação aplicável em matéria disciplinar, os utentes que tenham
conhecimento de atos que prejudiquem o disposto na presente PUA, e nos regulamentos
associados, devem tomar as medidas que lhes parecer adequadas de forma a fazer chegar
ao conhecimento da Direção ou da Unidade de Informática tal informação.
Esta PUA e os regulamentos associados são de aplicação transversal à FCUL,
independentemente do serviço que os gerir e aplica-se a partir do dia 1 de Janeiro de
2014.
O acesso às TIC na FCUL está regulado pelos seguintes documentos disponíveis no Portal
da FCUL em http://www.fc.ul.pt/ui/normas:
•
•
•
•

Regulamento da Utilização das Infraestruturas de Comunicação da FCUL
Regulamento de Contas de Utilizadores da FCUL
Regulamento de Utilização do Sistema de Correio Electrónico e de Listas de
Distribuição da FCUL
Regulamento da Utilização de Laboratórios de Informática da FCUL

A PUA e os Regulamentos indicados, são mantidos pelo responsável pela Unidade de
Informática e a sua atualização deverá ser obrigatoriamente autorizada pela Direção da
FCUL, sendo sempre disponibilizada no endereço referido e colocadas informações sobre
a sua atualização no Portal da FCUL.

Deseja explicações sobre este documento?
Por favor contacte a Unidade de Informática por correio electrónico (suporte@fc.ul.pt) ou diretamente no
balcão de atendimento no edifício C1, piso 2, sala 1.2.10.
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