Utilização de Acesso à Internet
Esse tópico visa definir as normas de utilização da Internet que engloba a
navegação a sites, downloads e uploads de arquivos.
a) É proibido utilizar os recursos do IEC para fazer downloads (mp3, vídeos,
programas diversos), distribuição de softwares ou dados não legalizados, bem
como a distribuição destes;
b) É proibida a divulgação de informações confidenciais do IEC em grupos de
discussão, listas ou bate-papo, não importando se a divulgação foi deliberada
ou inadvertida, sendo possível sofrer as penalidades previstas nas políticas e
procedimentos internos e/ou na forma da lei;
c) Poderá ser utilizada a Internet para atividades não relacionadas a atividades
profissionais fora do expediente, desde que dentro das regras de uso definidas
nesta política;
d) Os funcionários com acesso à Internet podem baixar somente programas
ligados diretamente às atividades da empresa e devem solicitar ao SOINF –
Central de Serviços através de e-mail cs@iec.gov.br o que for necessário para
instalar e regularizar a licença e o registro desses programas;
e) Funcionários com acesso à Internet não podem efetuar upload de quaisquer
dados e/ou softwares de propriedade e licenciados ao IEC, sem expressa
autorização da Administração;
f) Caso o IEC julgue necessário haverá bloqueios de acesso a arquivos,
domínios e serviços de Internet que comprometam o uso de banda, a
segurança da RCD-IEC ou o bom andamento dos trabalhos;
g) Haverá geração de relatórios para análise de segurança dos sites acessados
pelos usuários;
h) É proibida a utilização de softwares de peer-to-peer (P2P), tais como Kazaa,
Morpheus, E-Mule e afins;

i) É proibida a utilização de serviços de streaming, tais como rádios on-line e
afins, a não ser que o acesso seja inerente a trabalhos, pesquisas, negócios do
IEC.
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