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Pedido de criação de Site

Nome do site (login de acesso do site)
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
□Criar também um banco de dados SQL.

Identificação do Responsável
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome Completo
|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|
DDD Telefone Residencial
DDD
Celular
CPF
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__| |__|__|__|__|
Nº Sala (Fafich) Ramal
Ramal alternativo
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Endereço (Av./Rua/Complemento)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|-|__|__|__|
Cidade
UF
CEP
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cargo / Função
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Departamento / Setor
Forma

de contato para informar sobre criação do site

□

Enviar mensagem para meu endereço de e-mail.
E-mail: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

□ Entrar em contato através de telefone residencial ou celular especificados acima. Horário para contato: |__|__|__|__|__|__|__|__|
□ Entrar em contato através do ramal da minha sala. Horário para contato: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
□ Entrar em contato com o meu departamento ou setor através de e-mail.
□ Eu procurarei o Setor de Informática para obter informações.
Termo de Compromisso.
Assumo total e exclusiva responsabilidade de todo o conteúdo hospedado no site e estou ciente que qualquer infração
das normas abaixo resultará em penalidades constantes no Regimento Interno do Setor de Informática, além das
demais previstas no regimento da UFMG em legislação específica.
a) transmitir ou armazenar qualquer informação, dado ou material que viole qualquer lei federal, estadual ou
municipal; b) disponibilizar ou armazenar quaisquer materiais com direitos reservados, de propriedade intelectual ou
com copyright, incluindo MP3, MPEG, ROM ou emuladores ROM, vídeos, distribuição ou divulgação de senhas para
acesso de programas alheios; c) disponibilizar, utilizar ou armazenar qualquer material que explore de alguma forma,
crianças ou adolescentes menores de 18 anos de idade; d) disponibilizar, utilizar ou armazenar qualquer material de
conteúdo grotesco ou ofensivo para a comunidade Web, que pode incluir, mas não se limitando a isso, fanatismo,
racismo, ódio ou profanação; e) tentar operar IRC ou bots de IRC em nossos servidores;
|___|___|_____|
Data

DE ACORDO,

_______________________________________________________________
Assinatura

|___|___|_____|
Data

_______________________________________________________________
Assinatura do diretor.

LOGIN
• O login será sua identificação para o sistema e endereço da página. (www.fafich.ufmg.br/login);
• Procure relacioná-lo com o nome de seu projeto/pesquisa, devendo ter no mínimo 3 (quatro) e no máximo 12 (doze) caracteres;
SENHA
• Após a entrega deste ao Setor de Informática, o usuário deverá aguardar ate 01 (uma) semana para receber o contato dos
responsáveis, contendo sua SENHA de acesso.

