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PORTARIA N o- 1.132, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
sua atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 12.677, de 25 de
junho de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 26 de junho
de 2012, resolve:
Art. 1o Ficam remanejadas 7 (sete) funções comissionadas de
coordenação de curso - FCC da Universidade Federal do Espírito
Santo para o Ministério da Educação - MEC.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALOIZIO MERCADANTE OLIVA

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
PORTARIA N o- 167, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013
O PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto aprovado
pelo Decreto nº 7.692, de 02/03/2012, e considerando a decisão do
Ministério Público Federal concernente à Ação Civil Pública nº
5025031-85.2010.404.7000-PR, resolve:
Art. 1º Revogar o Inciso VIII do Art. 12 do Regulamento do
Programa Institucional de Qualificação Docente para a Rede Federal
de Educação Profissional e Tecnológica - PIQDTEC, aprovado pela
Portaria CAPES nº 115, de 01 de agosto de 2008, publicada no Diário
Oficial da União de 04/08/2008 - Seção 1 - página 27, que dispõe
sobre a exigência da distância mínima entre a instituição de origem e
de destino para a concessão de bolsa de estudo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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I - Acesso Remoto (da Rede CAPES para um computador
externo);
II - Álcool;
III - Compartilhamento de Arquivo e P2P;
IV - Compartilhamento de Recursos;
V - Discriminação;
VI - Domínio Vago;
VII - Downloads Maliciosos;
VIII - Drogas;
IX - Guerra;
X - Jogos de Azar;
XI - Jogos e Desenhos Violentos;
XII - Páginas de Conteúdo Violento;
XIII - Pornografia;
XIV - Profanação;
XV - Programas maliciosos e Propagandas;
XVI - Proxy Anônimo;
XVII - Tabaco; e
XVIII - Violência Extrema.
Art. 8º Pedidos de reclassificação deverão ser feitos à Coordenação-Geral de Infraestrutura de Informática - CGII através do
sistema de atendimento ao usuário (CATI).
Parágrafo Único. É resguardado o direito à CGII de bloqueio
de sites que venham a causar impacto na utilização do link de Internet, quando estes não forem necessários aos fins da CAPES.
Art. 9º Será fornecido aos gestores das unidades, quando
solicitado, relatório de acesso à Internet dos usuários de sua unidade.
Art. 10º Casos omissos nesta norma serão resolvidos pela
Diretoria de Tecnologia da Informação.
Art. 11º Esta norma entrará em vigor da data de sua publicação.
JORGE ALMEIDA GUIMARÃES
o-

PORTARIA N 169, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013

JORGE ALMEIDA GUIMARÃES

Normatiza sobre a utilização do serviço de
correio eletrônico na CAPES.

PORTARIA N o- 168, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013
Normatiza a utilização do serviço de acesso
à Internet na CAPES.
O PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES, no
uso das atribuições conferidas pelo artigo 26, incisos II e III do
Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.692, de 02 de março de 2012 e
considerando a Portaria nº 066, de 16 de Maio de 2012 que aprova a
Política de Segurança da Informação e Comunicações da CAPES e a
necessidade de normatizar a utilização do serviço de acesso à Internet, resolve:
Art. 1º Esta norma engloba conceitos e definições da Política
de Segurança da Informação e Comunicações da CAPES onde:
I - Ativo de Informação: meios de armazenamento, transmissão e processamento, os sistemas de informação, bem como os
locais onde se encontram esses meios e as pessoas que a eles têm
acesso. Exemplo: banco de dados, dispositivos móveis, documentos,
DVD, equipamentos, estações de trabalho, instalações, telefones, entre outros;
II - Filtro de Conteúdo: sistema de análise automática de
informações que trafegam pela Internet;
III - Rede CAPES: estrutura de recursos de tecnologia da
informação e comunicações disponível aos usuários da CAPES; e
IV - Usuário: todo servidor, consultor, terceirizado, estagiário
ou pessoa autorizada.
Art. 2º Considera-se acesso à Internet toda conexão oriunda
da Rede CAPES por qualquer ativo de informação.
Parágrafo Único. Todo acesso à Internet destina-se ao desempenho funcional da instituição ou como fonte de pesquisa lícita
por seus usuários.
Art. 3º Todo usuário poderá possuir acesso à Internet desde
que devidamente credenciado nos sistemas de controle de acesso,
assegurando sua rastreabilidade.
Parágrafo Único. O acesso será registrado e será analisado
por um filtro de conteúdo, que verificará de forma automática, impessoal e generalizada a adequação à norma.
Art. 4º É vedada qualquer análise ou registro dos conteúdos
dos acessos considerados confidenciais, como correio eletrônico particular e de instituições financeiras.
§1º Os demais mecanismos de controle da segurança da
Rede CAPES, como filtragem de vírus e bloqueio de certos tipos de
arquivos serão aplicados independente da confidencialidade do conteúdo.
§2º Caberá à Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI a
divulgação na Intranet dos tipos de arquivos bloqueados.
Art. 5º Ao ser credenciado para acesso à Internet, o usuário
será enquadrado em um perfil de sua área, que indica seus direitos e
privilégios, sendo-lhe vedado delegar tais prerrogativas a terceiros.
Parágrafo Único. Independente do perfil associado ao usuário, este é responsável pelas informações transitadas por meio da
Internet, em que atue como emissor ou requisitante.
Art. 6º Caberá ao Auditor Chefe, ao Chefe de Gabinete, aos
Diretores e ao Procurador Chefe definir as categorias permitidas às
suas unidades, exceto as definidas no Art. 7º.
Art. 7º As categorias definidas como inapropriadas às necessidades institucionais, são listadas a seguir:

O PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES, no
uso das atribuições conferidas pelo artigo 26, incisos II e III do
Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.692, de 02 de março de 2012 e
considerando a Portaria Interna nº 066, de 16 de maio de 2012, que
institui a Política de Segurança da Informação e Comunicações da
CAPES e a necessidade de normatizar a utilização do serviço de
correio eletrônico, resolve:
Art. 1º Considera-se usuário do serviço de correio eletrônico
todo servidor, consultor, terceirizado, estagiário ou pessoa autorizada
com permissão de acesso a qualquer tipo de caixa postal do serviço
de correio eletrônico da CAPES. Os tipos de caixas postais podem
ser:
I - caixa postal funcional - conta de e-mail pessoal, porém,
usado para fins institucionais;
II - caixa postal institucional - conta de e-mail de unidade
organizacional ou de um serviço.
Parágrafo Único. A caixa postal institucional será fornecida
mediante solicitação do responsável pela unidade organizacional ou
do serviço.
Art. 2º Os responsáveis pelas unidades organizacionais da
CAPES poderão solicitar a criação de lista de distribuição.
Parágrafo Único. Lista de distribuição é um e-mail central
que distribui a mensagem para as caixas postais funcionais cadastradas na lista de distribuição.
Art. 3º As caixas postais obedecerão aos seguintes limites
quanto à capacidade de armazenamento:
I - Institucional: 2 GB;
II - Funcional: 200 MB.
§1º Os limites das caixas funcionais dos ocupantes de cargo
de DAS serão definidos em função das necessidades de trabalho.
§2º As caixas postais poderão, temporariamente, ter seus
limites ampliados desde que justificados pelo titular das unidades
organizacionais.
§3º O envio de e-mails será bloqueado automaticamente
quando o limite de capacidade de armazenamento da caixa postal for
atingido.
Art. 4º Os mecanismos de segurança do serviço de correio
eletrônico seguirão as seguintes regras para todos os tipos de caixas
postais:
I - Tamanho máximo da mensagem - Mensagens com tamanho superior a 15 MB não poderão ser enviadas ou recebidas. No
caso de necessidade institucional, deve-se solicitar uma alternativa ou
uma autorização a Coordenação-Geral de Infraestrutura de Informática - CGII;
II - Quantidade máxima de destinatário por e-mail - O número de mensagens é limitado a 30 destinatários por e-mail enviado.
Regra esta não aplicada a lista de distribuição. No caso de necessidade institucional, deve-se solicitar uma alternativa ou uma autorização a Coordenação-Geral de Infraestrutura de Informática CGII;
III - Extensões de anexos bloqueados - Mensagens recebidas
ou enviadas com arquivos anexados com extensões do tipo executáveis, multimídia como por exemplo, .EXE, .BAT, .SCR, .MP3,
.AVI. WMV, MPG não serão aceitas pelo serviço de correio eletrônico.
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Art. 5º O nome dado ao endereço do correio eletrônico de
cada usuário, seguirá a seguinte regra:
I - A estrutura do endereço eletrônico da caixa postal funcional será nome.ultimosobrenome@capes.gov.br;
II - Quando já houver endereço idêntico àquele a ser criado,
outro sobrenome poderá ser utilizado na estrutura do endereço eletrônico. Ainda na coincidência a CGII definirá o e-mail;
III - Os e-mails fora deste padrão serão reavaliados e, se
conveniente, alterados para o padrão.
Art. 6º O serviço de correio eletrônico deve ser utilizado,
exclusivamente, para mensagens com conteúdos relacionados às atividades institucionais desempenhadas pelo usuário.
I - A senha de acesso ao correio eletrônico é pessoal e
intransferível;
II - Todo usuário deve periodicamente, por motivo de segurança, alterar sua senha;
III - O usuário é responsável por todas as mensagens enviadas pela sua conta e pelas institucionais às quais tenha acesso.
Art. 7º Recomenda-se a todos os usuários do serviço de
correio eletrônico que insiram sua assinatura de e-mail no envio de
mensagens.
Art. 8º Caberá a CGII a realização de cópias de segurança
das caixas postais funcionais e institucionais, excluindo-se as pastas
particulares por não estarem armazenadas no banco de dados do
sistema do correio eletrônico.
§1º As cópias de segurança do correio eletrônico serão realizadas diariamente.
§2º Para garantia das cópias de segurança dos e-mails, estes
devem permanecer por mais de um dia na caixa postal.
§3º As cópias de segurança serão armazenadas pelo período
máximo de 5 (cinco) anos.
Art. 9º Casos omissos nesta norma serão resolvidos pela
Diretoria de Tecnologia da Informação.
Art. 10º Esta norma entrará em vigor da data de sua publicação.
JORGE ALMEIDA GUIMARÃES

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
HOSPITALARES
DIRETORIA EXECUTIVA
RESOLUÇÃO N o- 62, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013
Dispõe sobre a abertura de filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH em outra unidade da federação.
A Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, no uso das atribuições que lhe confere o seu
Estatuto Social aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro
de 2011, e:
Considerando o disposto na Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, art. 4º, inciso V;
Considerando o disposto no inciso XIII, art. 25, do Regimento Interno da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares;
Considerando o Contrato nº 01/2013, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH e a Fundação
Universidade do Amazonas - FUA para a Gestão do Hospital Universitário;
Considerando o Parecer Jurídico nº 305/2013, exarado pela
Coordenadoria Jurídica da Presidência da EBSERH/MEC, datado de
12 de novembro de 2013; resolve:
Art. 1º - Criar a filial da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, no município de Manaus, Estado do Amazonas, objetivando a gestão do Hospital Universitário Getúlio Vargas
da Universidade Federal do Amazonas, localizado na Avenida Apurinã, no 04, Praça 14 de Janeiro, Manaus, Amazonas - AM, CEP
69.020-170.
Art. 2º - Autorizar o Diretor Administrativo Financeiro da
EBSERH a praticar todos os atos necessários à realização dos registros pertinentes nos órgãos competentes das esferas federal, estadual e municipal.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala de reuniões da Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, em Brasília, Distrito Federal, 13 de
Novembro de 2013.
JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL
Presidente da Empresa
Substituta
RETIFICAÇÃO
Na Resolução da Diretoria Executiva nº 52, publicada no
Diário Oficial da União de 19 de setembro de 2013, Seção 1, pág. 18,
onde se lê "... Maternidade Escola Januário Cicco da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, localizada na Avenida Nilo Peçanha,
259, Petrópolis, CEP 59012300" leia-se "... Maternidade Escola Januário Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, localizada na Avenida Nilo Peçanha, 270, Petrópolis, CEP
59012300".
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