RESOLUÇÃO CONUN/UEMG Nº.174/2009, de 07 de maio de 2009.
Estabelece regras para o uso da Internet no âmbito da
Reitoria e Unidades Acadêmicas da Universidade do
Estado de Minas Gerais – UEMG.
O Conselho Universitário da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG no uso de suas
atribuições le estatutárias e regimentais,
RESOLVE:
Art. 1° Estabelecer, nos termos dos anexos I e II desta Rsolução, as regras para o uso da Internet
na Reitoria e Unidades Acadêmicas da Universidade do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A não observância das regras de uso da Rede estabelecidas nos anexos desta
Resolução sujeitará o servidor às penalidades previstas em lei.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
A Reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 07 de maio de
2009.

Janete Gomes Barreto Paiva
Presidente do Conselho Universitário

ANEXO I
(a que se refere o artigo 1º da Resolução/UEMG nº 0xx/2009)
1. FINALIDADE
1.1. Estabelecer os regulamentos para o uso da Internet na UEMG (Reitoria e Unidades
Acadêmicas)
2. APLICABILIDADE
2.1. Todos os usuários da UEMG.
3. CONCEITOS
3.1. Cavalo de Tróia – Programa de computador com utilidade aparente ou real que contém
funções escondidas e adicionais, explorando secretamente as informações armazenadas e
provocando perda da segurança.
3.2. Download – É a transferência de um arquivo de outro computador para o seu computador,
através da Internet.
3.3. Incidente de Segurança da Informação – É uma indicação de eventos, indesejados ou
inesperados, que podem ameaçar a Segurança da Informação.
3.4. Internet – Rede mundial de computadores.
3.5. Rede Corporativa – São computadores e outros dispositivos interligados que compartilham
informações ou recursos da UEMG.
3.6. Senha – Validação da identidade do usuário para obtenção de acesso a um sistema de
informação ou serviço.
3.7. Software – Programas de computador.
3.8. Spam – Mensagem de correio eletrônico não solicitada, enviada em larga escala para uma
lista de emails, fóruns ou grupos de discussão.
3.9. Usuário – É todo aquele que exerça, ainda que transitoriamente e sem remuneração, por
eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função pública em Órgão ou Entidade da Administração Pública
Direta e Indireta do Estado de Minas Gerais.
3.10. Vírus – Programa desenvolvido com intenção nociva que, se inserido em um computador,
pode causar queda do seu desempenho, destruição de arquivos e disco rígido, ocupar espaço
livre de memória, entre outros danos.
3.11. Worms – Programa ou algoritmo que replica a si próprio através da rede e, normalmente,
executa ações maliciosas, tais quais utilizar os recursos computacionais, podendo fazer com que a
máquina fique indisponível.
4. UTILIZAÇÃO
4.1. O serviço de Internet é disponibilizado pela UEMG para uso em atividades profissionais.
4.2. A UEMG reserva para si o direito de monitorar o uso da Internet disponibilizada.
4.3. O usuário deve conduzir adequadamente o uso da Internet, respeitando direitos autorais,
regras de licenciamento de softwares, direitos de propriedade, privacidade e proteção de
propriedade intelectual.

4.4. O acesso à Internet, por meio da rede corporativa, deve ser efetuado somente por
equipamentos autorizados pela Área de Informática.
4.5. Arquivos contendo dados sigilosos da UEMG, quando transferidos pela Internet, devem estar
protegidos com senhas.
4.6. A utilização de softwares de comunicação instantânea, tais como ICQ, Microsoft Messenger e
afins, é permitida somente em casos excepcionais, mediante solicitação encaminhada à ASI,
informando os motivos e o período necessário.
5. NÃO É PERMITIDO
5.1. Acessar, armazenar, divulgar e repassar qualquer material ligado à pornografia e de conteúdo
ilícito, tais como racismo e pedofilia.
5.2. Acessar e propagar qualquer tipo de conteúdo malicioso, como vírus, worms, cavalos de tróia
ou programas de controle de outros computadores, bem como spam.
5.3. Utilizar programas ou acessar páginas de batepapo (chat) de qualquer natureza.
5.4. Utilizar os recursos da UEMG para fazer download de software sem autorização da Área de
Informática.
5.5 Acessar e utilizar serviços dos sites no Anexo II.
6. RESPONSABILIDADES
6.1. Usuários.
6.1.1. Utilizar adequadamente a Internet disponibilizada pela UEMG.
6.1.2. Reportar incidentes de segurança da informação à ASI.
6.2. Direção.
6.2.1. Orientar os usuários sob sua coordenação sobre o uso adequado da Internet.
6.3. Área de Informática.
6.3.1. Disponibilizar e administrar os recursos de acesso à Internet da UEMG.
6.3.2. Monitorar o uso da Internet.
6.3.3. Informar os acessos indevidos à ASI.
6.4. Auditoria Setorial.
6.4.1. Verificar a conformidade com o estabelecido nesta norma e recomendar as ações
necessárias.

Anexo II
( a que se refere o artigo 1º da Resolução CONUN/UEMG nº 0xx/2009)
(Acessos não permitidos)
Musicas Online
http://radio.musica.uol.com.br
http://radio.terra.com.br
http://www.98fm.com.br/
www.98rock.com.br
www.radio98to.com.br
www.radio98.fm.br/
www.radiofm98.com.br
www.98fmsj.com.br
http://98fm.plugbr.com.br
www.top98fm.com.br
www.radios.com.br
www.oifm.com.br/estacaoOi.phpradiorox.oi.com.br
www.98ruralfm.com.br
www.radioveredas.com.br
www.radios.br.com.br
www.98fm.dahora.net
www.kboing.com.br
www.megajamz.com
http://radiorox.oi.com.br
www.radio93.com.br
www.radiosonline.com.br
www.guiademidia.com.br/radiosonline.htm
http://globoradio.globo.com
http://canais.rpc.com.br/98fmcuritiba
www.sisdera.com/radio/?canal=RADIO98FM
www.brasilradionews.com.br/2008/01/98fmhquase30anosaindassucesso.html
www.dublins98.ie
www.fama98fm.com.br
www.98fmapucarana.com.br
www.power98.com.sg
www.muranet.com.br/98fm
www.portal98.com.br
www.tudoradio.com
www.orm.com.br/radio/players/playerfm2.htm
www.educadora.ba.gov.br/radio/radio.htm
www.jbfm.com.br/player/player_jbfm.php
http://www.spiner.com.br/modules.php?name=radiotv
www.ondacurta.com
www.pindavale.com.br/radio
http://jc.uol.com.br/cbnrecife/pop_up_aovivo.php
www.lastfm.pt/listen
www.radioativa.com.br
www.caminhodesantiago.com/radio.htm
www.radioguaiba.com.br/aovivo/New/aovivoWMP.htm
www.emsampa.com.br/page27.htm
www.hotlink.com.br/radios/radios.php?pais=36
www.downloadsgospel.com.br/radios.htm
www.proradios.com.br
www.interrogacaodigital.com/radiotvonline.asp
www.radiocultura.com.br
www.radiosweb.com
http://gostei.abril.com.br/frame/index/oucaradiosonlinedomundotodo
www.getskat.com
www.jesusvoltara.com.br/radio1.htm
www.opovo.com.br/contatosistemaopovoderadio.html
www.itatiaia.com.br
www.ufmg.br/online/radio
http://transanet.telium.com.br/player.php?radio=sp&tipo=audio&canal=hits
www.sobresites.com/blues/radios.htm
http://www.voltaredonda.com.br/?pg=radio_online
http://www.jovempanfm.com.br

http://www.lagoinha.com/engine.php
www.mp3tube.net/
www.entretendo.com/mp3tubemusicasparaouvireuparnanet/
gattune.blog.br/mp3tubeomaiorbancodedadosdemusica/
www.explorando.viamep.com/2008/08/mp3tube.html
Donwload de Vídeos e Músicas
http://www.sbt.com.br/videos/
http://www.paniconainterne.com.br/melhoresvideos.html
http://video.globo.com/
http://www.redesuper.com.br/engine.php
http://band.com.br
www.tvtuga.com/
www.supercanais.com/
www.sintonizate.net/tvonline/
www.100antena.com/
www.tvfixe.com
www.tvcei.com/
www.getskat.com/
www.ligg3.com.br/tv/
canaistv.kazulo.com/
www.free1000tv.com/
www.tvorkut.com.br/
www.alltv.com.br/
tv.sabetudo.net/
www.channelchooser.com/
www.minhatv.net/
wwitv.com/portal.htm
www.freetvonline.com/
www.liveonlinetv.com/
www.aeiou.pt/cat/t/TvGratisOnlineCanaisdeTelevisao1084520.html
www.tvonlinegratis.net/
downloads.aonde.com/download/27541/cineturbo:assistacanaisdetvfilmesonline.htm
www.worldtvpc.com/
www.lagoinha.com/streaming/ibl320_3.htm
www.seulugar.net/
www.youtube.com
Donwload/Upload
www.rapidshare.com
www.rapidshare.de
www.buscanorapidshare.com
www.easyshare.com
www.megaupload.com
www.mediafire.com
www.flyupload.com
www.bigupload.com
www.arquivoweb.net
www.da_insane.boo.pl/d/upload
www.datapickup.com
www.dropload.com
www.fileanchor.com
www.filecabi.net
www.filesupload.com
www.fileupyours.com
www.kytec.com
www.my5minutes.com
www.mytempdir.com
www.nhjm.net/~pcdthebum/Upload/
www.putfile.com
www.refrozen.com
www.savefile.com
www.sendthisfile.com

www.sharebigfile.com
www.sharefiles.ru
www.swiftdesk.com
www.turboupload.com
www.ultrashare.net
www.updownloadserver.com
www.uploadhut.com
www.uploadporn.com
www.uploadtemple.com
www.webfile.ru
www.wtfhost.com
www.yousendit.com
www.youshareit.com
BatePapo
batepapo.uol.com.br/
bpbol.uol.com.br/
batepapo.ig.com.br/
chat.terra.com.br/
batepapo.oi.com.br/
br.chat.yahoo.com/
www.buscar.com.br/batepapo/
inchat2.insite.com.br/mod_perl/inchat/inchat.pl?acao=login&room=58
www.batepapo.com.br/
www.lagoinha.com/batepapo/
www.brchat.com/
www.encontroscombatepapo.com/
chat.saci.org.br:1965/
videochat.globo.com/
www.chatgospel.com.br/
www.solbrilhando.com.br/Teens/Bate_Papo.htm
http://groups.msn.com/people?pgmarket=ptbr
www.planetasites.com/batepapo.html
http://whiplash.net/webchat.mv
www.webpaquera.com/
www.batepapoecommerce.com
www.portalangels.com/bate_papo.htm
batepapo.limao.com.br/
www.supersitesdaweb.com/Internet/BatePapo.html
www.promenino.org.br/Salasdebatepapo/tabid/87/Default.aspx
Sites de relacionamento
http://www.orkut.com/
http://www.gazzag.com/
http://www.hi5.com/
http://www.myspace.com/
http://spaces.live.com/
https://login.yahoo.com/config/login_verify2?.done=http://upload.360.yahoo.com/reg/new_user.html%3F.login
%3D1&.src=360&.intl=us
www.beltrano.com.br/
www.vnwindependent.com.au/
www.ehow.com/how_2103245_saveimsexconversations.html
http://uolk.uol.com.br/
www.netqi.com.br
www.habbo.com.br
www.hypersites.com/
http://multiply.com/
http://home.spaces.live.com/

