
GGTIC  

 Grupo de Governança de Tecnologia 
da Informação e Comunicação. 

 Apresenta o Projeto: 

PSI – Políticas de Segurança da Informação. 
 



O GGTIC 

• GGTIC do Instituto de Previdência IPEPREV, tem por 
objetivo adotar as medidas necessárias para implantar os 
padrões de governança, e para se adequar as Política TIC-
RS, bem como manifestar-se sobre a sua adequação 
quando solicitado e coordenando as ações voltadas à área 
de Tecnologia da Informação no âmbito do Instituto de 
Previdência IPE-Prev. 

 
OS Integrantes do GGTIC: 

- Vianei Kaiser                            - Juliana Librelotto Maciel 

- Thiago Forell Mobus                            - Ieda de Fátima Moreira 

- Carmen Lucia Schirmer Saldanha - Cristina Pazatto Machado 

 



PSI – Políticas de 
Segurança da Informação. 

 
O PSI é um documento que orienta e estabelece as 

diretrizes para a proteção dos ativos de informação e a 
prevenção de responsabilidade legal para todos os 
usuários. Deve, portanto, ser cumprida e aplicada em 
todas as áreas da instituição. 

 

O presente PSI está baseado nas recomendações 
propostas pelas normas brasileira ABNT, bem como está 
de acordo com as leis vigentes em nosso país. 

 



 O GGTIC é o responsável pela administração dos 
recursos de tecnologia da informação e comunicação; 

 Suporte de Informática, fara o controle da  utilização da 
rede de computadores e a aplicação das regras do PSI; 

 Recursos Humanos deverá informar ao Serviço de 
Suporte de Informática qualquer mudança no exercício 
ou na lotação do usuário; 

 Os usuários dos sistemas deverão verificar os 
procedimentos de segurança previstos nesta Resolução; 

 Todos os servidores deverão ser informados sobre as 
Políticas de Segurança da Informação – PSI; 

 

RESPONSABILIDADES.  



CONTAS e SENHA de 
ACESSOS  

 

 Contas de usuários e senhas seguirão o padrão adotado pelo 
Serviço de Suporte de Informática; 

 

 O acesso a sistemas e as senhas são pessoais e intransferíveis; 

 

 É proibida a utilização de contas alheias para realizar acessos; 

 

 É responsabilidade do usuário a guarda de sua senha, bem 
como qualquer operação realizada. 

 



CONTROLE DE ACESSO FÍSICO 
a Rede Lógica e Elétrica. 

• O acesso físico a sala de controle dos Servidores / Switches / 
Nobreaks e Equipamentos ativos de rede será feito somente 
com acompanhamento de pessoal autorizado. 

 

• A configuração, as condições físicas e qualquer alteração da 
rede elétrica ou lógica, serão definidas previamente pelo 
Serviço de Suporte de Informática. 

    

• Quaisquer mudanças de “layout”, a instalação de 
equipamentos deverão ser realizadas somente por pessoal 
autorizado.  

 



Nova Infraestrutura do IPE-Prev. 

Data Center – Rede Lógica e Física 



CORREIO ELETRÔNICO 
Expresso – E-mail. 

 
• É obrigação de todo usuário acessar sua caixa de correio 

eletrônico diariamente. 
• Os agendamentos e as comunicações interna devem ser feitas 

através dos Correio Eletrônico. 
  
Algumas consideração de uso indevido do correio eletrônico: 

– Tentativa de acesso não-autorizado às caixas postais de terceiros; 
– Envio de informações, inclusive senhas, para as pessoas ou 

organizações não-autorizadas;  
– Envio de material obsceno, ilegal ou não-ético; 
– Vídeos que não sejam objeto de serviço;  
– Ações que possam afetar de forma negativa a rede. 

 



CORREIO ELETRÔNICO 
Expresso – E-mail. 

Perda do direito de acesso: 
• Do desligamento de suas atividades no órgão; 

• Da licença para tratar de interesses particulares;  

• Da aposentadoria, da exoneração, da demissão ou do falecimento.  

Exclusão da caixa de E-mail: 
• Bloqueio imediato após comunicação do RH; 

• Em três meses a exclusão definitiva da caixa postal. Salvo se houver a 
justificada por um Diretor ou pelo GGTIC; 

• Back-up das contas serão mantido na PROCERGS. 

 

 

 

 

O GGTIC e o Serviço de Suporte de Informática: 
Poderão fazer análise do uso das caixas postais 

sempre que for necessário. 
 



ARMAZENAMENTO DADOS  
E BACKUP. 

 
 Todos os Setores tem uma pasta de armazenamento de 

arquivos de uso comum; 
 Todos os arquivos e documentos importantes devem 

ser salvos no servidor de arquivo; 
 Todos os arquivos serão alcançados pela política de 

cópia de segurança e pela política de antivírus  
adotada; 

 É vedado aos usuários o armazenamento de 
documentos, de fotos e de vídeos não objeto de serviço 
nestas pastas; 

 A responsabilidade por arquivos de trabalho ou 
pessoais gravados localmente será do usuário; 



RESPONSABILIDADES 
INSTITUCIONAIS E FUNCIONAIS 

É responsabilidade de todo usuário zelar pela 
integridade dos dados; 

É vedada a exploração de falhas nos sistemas.  

É responsabilidade da chefia imediata corrigir 
os desvios com relação às normas desta 
Resolução.  

O descumprimento desta Resolução deverá ser 
administrativamente apurado. 

 



ESTAÇÕES DE 
TRABALHO 

     

É RECOMENDADO: 
 Evitar acesso a sítios de “internet” com conteúdo duvidoso, não confiável; 
 Evitar desconectar cabos ou periféricos; 
 Manter bebidas e alimentos distantes dos equipamentos da rede. 
 

É VEDADO AOS USUÁRIOS : 
 Acessar diretórios ou pastas de outros usuários sem autorização; 
 Instalar ou desinstalar quaisquer programas nos computadores; 
 Utilizar os equipamentos da rede para as atividades particulares; 
 Utilizar jogos nos equipamentos da rede; 
 Permitir o acesso aos equipamentos da rede por pessoas não autorizadas; 
 A abertura ou acesso ao interior de qualquer equipamento da rede;  
 A utilização de equipamentos particulares, conectados a rede interna. 

É dever de todo usuário zelar pela conservação e a 
utilização dos equipamentos da rede. 

 



MONITORAMENTO 
e AUDITORIA. 

Os usuários estão sujeitos a monitoramento 
pelos gestores dos sistemas.  

   

Os monitoramentos de sistemas poderão ser 
realizados a qualquer momento.  

 

A auditoria observará o que está disposto na 
Resolução. 

 



CONSCIENTIZAÇÃO DE USUÁRIOS 

• Toda a Política de Segurança da Informação 
será disponibilizada no site e na Intranet para 
acesso e conhecimento do inteiro teor a todos 
os usuários.  

 
• Cartilhas de segurança, separadas pelos 

assuntos que geram maiores dúvidas aos 
usuários serão criadas e disponibilizadas na 
Intranet. 

 
• Os treinamentos  ficarão disponíveis aos 

usuários na Intranet. 
 



DISPOSIÇÕES FINAIS 
do PSI. 

 .  O GGTIC poderá sugerir à Diretoria Executiva a 
adoção de procedimentos e recomendações de uso, 
bem como os aspectos de segurança específicos de 
cada  sistema. 

 

As regras de uso das redes sociais serão definidas em 
instrumento próprio. 

 

Os contratos de prestação de serviços devem seguir as 
normas de segurança instituídas por esta Resolução. 

 



MUITO OBRIGADO !!! 
 
 
 

 

O Grupo do GGTIC agradece a atenção dos 
Servidores do Instituto de Previdência  

pela atenção as Politicas de Segurança da 
Informação. 


