
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatec 
Termos de Uso do Fatec 
Centro Pau a Souza 
Para acessar os recursos de Fatec I Centro Paula Souza 

você precisa ler os Termos de Uso. 

Termo de uso da conta 

institucional e seus 

benefícios 

) 



TERMO DE USO DA CONTA INSTITUCIONAL E SEUS BENEFíCIOS 

I. DefiniçJo de usuário e da InstituiçJo • Servidor 

Para a questão da conta Institucional na Falec !@lfatec.sp.gov.br), define-se usuário 

como sendo aquela pessoa que possui vinculo Inst itucional com a Fatec. Este vinculo se 

dá por melo da efetivaç30 da contratação como Docente ou Funcionário !Inclulndo 

tercelrizados, cedidos e temporárIOs) de uma Falec vinculada ao Centro Paula SOuza 

(CPS) e termina quando este vinculo se encerra !não Importando o motivo). O usuário 

será chamado, neste documento, de SeNldor. Define-se a Instituição Falec como sendo 

uma Instituição de ensino mantida pelo Centro Paula Souza (CPS). 

11. DefiniçJo da conta Institucional. 
Define-se como conta Inst itUCional a conta criada no ambiente da Microsoft (Mkrosoft 

365), conta esta que dá acesso a diversos servIÇos disponibil izados pela parceria entre o 

CPS e a Microsoft. 

111. Recursos e serviços fora da parceria (com custos) 
Os serviços e recursos disponibilizados pela parceria ent re o CPS e a Microsoft são 

gratuitos, no entanto, outros serviços e recursos (Incluindo produtos) podem estar 

dlsponivels ao servidor com custo. Ao aderir a um destes serviços pagos, a relação passa 

a ser entre o servidor e a Microsoft, direta mente, sem Intermédio do CPS. 

IV. Definição dos beneficios vinculados a conta institucional 

Define·se como beneficios (ou serviços disponibilizados) os serviços que são posslvels 

de serem acessados, dire tamente na Microsoft, com uso da conta Institucional, dentre 
estes serviços tem-se o e-mail Institucional (Outlook-Exchange). o Teams, o OneDrlW!, a 

Loja de Softwares, dentre outros serviços disponiveis. Cabe salientar que somente o 

benef icio da conta de e-maU Inst itucional é garant ido pela parceria, os demais são 
disponibilizados conforme negociações especificas com a Microsoft, e podem ser 

suprimidos a qualquer momento, com ou sem aViso prévio. 

V. Criação, e padrão, da conta institucional 
A criação da conta Inst itucional, no dominlo @lfatec.sp.gov.br, será fe ita a partir da 

oficialização do vinculo do Servidor com a InstitUição. A conta criada segUirá o padrão 

nome.SQbrenQme@lfatec.sp.gov.br, sendo nome o primeiro nome do Servidor e 

sobrenome o último sobrenome do Servidor, exclui-se do sobrenome os sufixos filho, 
neto e Júnior (e outros que possam vir a ser definidos futuramente). Para os casos de 

servidores que possuam o mesmo nome e mesmo último sobrenome, será adicIOnado 

uma sequêncla numérica após o sobrenome. Esta regra pode ser alterada quando o 
servidor possui nome social ou quando existir uma mudança legal de nome por 

casamento, separação ou mudança Judicial de nome ou sobrenome, 

VI . Quem tem direito a conta institucional 
Todo servidor regularmente ativo em uma Fatec manterá uma conta InStitucional, 

enquanto permanecer o vinculo. Cada Servidor, entendido por um CPF, poderá ter 

somente uma conta associada ao domlnlo@lfatec.sp.gov.br. 

VII . Perlodo de vigência da conta institucional 

A conta Inst itucional estará ativa enquanto existir ovinculo do Servidor com a Instituição 

e seroi encerrada com o fim do vinculo. 
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TERMO DE USO DA CONTA INSTITUCIONAL E SEUS BENEFíCIOS 

Dos beneficios advindos do uso da conta institucional 
Os beneficios advindos do uso da conta Institucional podem variar conforme os 
contratos e convenlos assumidos pelo CPS, podendo estes benefícios virem a ser 
distribuídos para todos os Servidor ou para alguns Servidores especificos (divididos por 
curso, escola, área de conhecimento, etc.). Estes benefíCiOS podem cessar a qualquer 
momento, dependendo da manutenção, ou não, dos acordos, além disso a dimensão 
dos benefícios pode sofrer o Impacto de novas negociações ou novos produtos 
oferecidos pelos parceiros, parceiros estes que podem readequar seus produtos em 
termos de nomenclatura e abrangência a qualquer momento. Alguns beneficIos podem 
ser disponibilizados por períodos especifIcas durante o curso (um semestre especifico, 
por exemplo). As regras de uso de cada beneficio slo definIdas pelos acordos firmados 
com os parceiros. 

IX. Mal ·uso da conta institucional j Bloqueios 
Em caso de mal uso da conta InstitucIonal, ela será bloqueada, podendO este bloqueio 
ser total ou parcia l. 

X. 00 encerramento da conta Institucional 
A conta Institucional é encerrada qua ndo o Servidor for desligado da Inst ituição, 
Independendo do motivo. Não será enviado aviso de exclusão, pois o aviso de término 

do vinculo Já caracteriza que o Servidor não terá mais acesso a nenhum serv~o da 
Instituição. Apôs o encerramento da conta, não será possível a recuperação dos dados 
nos diversos aplicativos dlsponlblUzados pela parceria, como e-mail, Teoms, OneOrfve 

entre outros, sendo o Servidor responsável pelo 80ckup das Infor mações antes do 
encerramento da conta. Em caso de retorno para a InstituIção, o Servidor terá uma nova 
conta criada, não sendo possivel a reutilização da conta anteriormente utilizada. 

XI. Do acesso internacional a conta institucional 
A conta Institucional ê, a princípio, bloqueada p,Ha o ;w:esso feito de um IP que não seja 
brasileiro. Isso quer dizer que a conta Ins titucional, assim como os benefícios vinculados 
a ela, não poderá ser acessada fora do Brasil, a não ser que haja solicitação feita pela 
Escola (direção, direção acadêmica ou coordenação de curso), para os casos de viagem 
Internacional autorizada conforme legislação vigente. 

XII. 00 Aluno com vínculo de Servidor 
Quando um aluno de uma Fatec se torna Servidor de uma Fatec, sendo ou não a mesma 
onde é ou foi aluno, o termo de uso de Servidor se sobressaI ao termo de uso de Aluno. 

XIII . 00 termo de uso 
Este termo de uso pode ser alterado a qualquer momento deVIdo a renegociações da 
parceria, ou alteração de contrato com a Microsoft, quando produtos ou serviços 
podem vtr a ser adicionados ou retirados da parceria. Toda vez que Isso acontecer, será 
emitido um novo termo de uso com as novas regras e explicando o novo modelo de 
acordo educacional vigente. O termo de uso atual revoga todos os termos e regras 
anterIores a ele. 

Vel'lôo 1102108 
@lfatec.sp.gOIl.br 


