
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
REITORIA

MEMORANDO CIRCULAR 2/2019 - REI-DTI/REI-PRODI/REITORIA/IFG

Goiânia, 15 de outubro de 2019.

Ao Gabinete da Reitoria, Pró-Reitorias e Direção Geral dos Câmpus do IFG 

Cópia: Equipe de Tecnologia da Informação

Assunto: Comunicado sobre instalação de software não licenciado

Recentemente, temos recebido diversas notificações do CAIS (Centro de Atendimento de

Incidentes de Segurança) da RNP, referentes a utilização de software não licenciado (Violação de
Copyright) na rede da Instituição. Desta forma, informamos que todos os computadores conectados

na rede do IFG, institucionais ou particulares, que forem identificados com qualquer tipo de software

não licenciado, serão bloqueados para acesso a rede e os usuários notificados bem como estarão

sujeitos as penalidades legais previstas.

Reforçamos que de acordo com a Política de Segurança da Informação do Instituto Federal

de Goiás, Cap. XVI, Art. 60, "Nenhum aplicativo poderá ser utilizado no IFG sem a devida
aquisição da licença de uso."

Sendo assim, solicitamos aos responsáveis técnicos de todos os Campus

(analistas/técnicos de TI e técnicos de laboratório de informática), que verifiquem e desinstalem

eventuais softwares não licenciados que estejam presentes em computadores institucionais.

Pedimos a ampla divulgação deste memorando circular junto à comunidade do IFG.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

DOUGLAS ROLINS DE SANTANA

Diretor de Tecnologia da Informação
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