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Instrução Normativa ConTIC-IN-01/2007, de 19 de abril de 2007

Dispõe sobre o registro de equipamentos de rede sem fio
utilizados na Universidade Estadual de Campinas.

O Conselho de Tecnologia de Informação e Comunicação (ConTIC), no uso das atribuições
conferidas pela Resolução GR Nº 021/2006 de 23/03/06 e com base em proposta aprovada na
Sétima Reunião Ordinária do ConTIC de 19/04/2007, resolve:
Art. 1º - A fim de viabilizar a preparação de um projeto institucional de infraestrutura de redes de
dados sem fio (doravante chamada de rede sem fio), todos os órgãos, centros, núcleos, unidades de
ensino e pesquisa e demais instituições, entidades e empresas situadas nos campi da Unicamp
devem registrar os equipamentos de transmissão de rádio destinados a prover serviços de redes sem
fio para fins científicos, acadêmicos ou corporativos, que estejam instalados e operando sob sua
responsabilidade.
§ 1º - O registro deverá ser feito por meio do formulário de registro anexo.
§ 2º - O formulário de registro deverá ser encaminhado à Coordenadoria de Tecnologia de
Informação e Comunicação (CTIC) pela direção do órgão responsável.
§ 3º - O registro de um equipamento deverá ser atualizado sempre que houver alteração em qualquer
uma das informações contidas no mesmo.
§ 4º - Não são objeto desta instrução os dispositivos de rede sem fio instalados em computadores
(clientes) com o objetivo de permitir o acesso destes à infraestrutura de rede sem fio.
Art. 2º - Os equipamentos de rede sem fio que já se encontram instalados na presente data deverão
ser registrados até o dia 30 de maio de 2007.
Art. 3º - Os novos equipamentos deverão ter seu registro providenciado imediatamente após sua
instalação.
Art. 4º - Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data.

Prof. Dr. Marco Aurélio Amaral Henriques
Presidente do Conselho de Tecnologia de Informação e Comunicação
CTIC / UNICAMP
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FORMULÁRIO DE REGISTRO DE EQUIPAMENTO DE REDE SEM FIO
REFERENTE À INSTRUÇÃO NORMATIVA ConTIC-IN-01/2007
Órgão/Unidade/Instituição/Entidade/Empresa
Por extenso e sigla
Responsável pelo preenchimento
Nome
Cargo/Ocupação
Matrícula
Data do preenchimento (dd/mm/aa)
Responsável pelo equipamento
Nome
Matrícula
Cargo/Ocupação
Ativação/Desativação
Data da ativação (dd/mm/aa)
Data da desativação (quando ela
ocorrer) (dd/mm/aa)
Instalação
Localização
PI do imóvel
Piso
Nº da sala
Laboratório
Outras informações que forem
relevantes para a localização
precisa do equipamento
Características do Equipamento
Marca
Modelo
Nº de série
Nº de patrimônio
Tipo de equipamento

( ) Ponto de acesso WiFi
( ) Transmissor WiMax
( ) Outro (especificar):
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Configuração
Identificação para conexão à rede
sem fio
Freqüência utilizada
(especificar canal ou faixa de
freqüência)
Potência de transmissão
Tipo de antena

Endereço IP do equipamento
Faixa de endereços IP
disponibilizados pelo equipamento
(DHCP etc)
Controle de acesso

Uso de criptografia

Utilização
Regime de funcionamento

SSID:
Outro (especificar):

( ) Setorial
( ) Omnidirecional
( ) Outro (especificar):

( ) Acesso livre
( ) Chave de acesso compartilhada
( ) Outro (especificar):
( ) Não
( ) Sim (especificar quais):

( ) 24 horas por dia
( ) Temporário (especificar dias e horários de
ativação):

Finalidade da utilização
Número estimado de usuários
Outras informações que considere úteis para a caracterização do equipamento,
sua instalação e sua configuração:

