


 

 

Descrição 

A Rede Wi-Fi Faculdade Novo Milênio é uma infraestrutura de comunicação 

sem fios. Constituída por Wireless LAN (WLAN) instalada para atender as 

principais dependências da instituição, a rede sem fio do projeto Wi-Fi foi 

concebida como ferramenta de apoio as atividades acadêmicas. O propósito da 

infraestrutura da rede sem fio é permitir acesso à Internet através de 

dispositivos móveis, de forma controlada e com fins específicos, controlando 

acesso e conteúdo. Ela é adequada ao uso em pequenos intervalos de tempo, 

como consultas de e-mail ou navegação na web. O uso para transferência de 
grandes arquivos, visualização de vídeos online, aplicações cliente-
servidor ou de conexões constantes não é recomendado na rede sem fio.  
 
Objetiva oferecer a facilidade de acesso à internet aos alunos e professores de 

forma prioritária e também a visitantes e funcionários o acesso à Internet, por 

meio de equipamentos próprios que suportem esta tecnologia nos padrões 

IEEE 802.11a/b/g/n. 
 

Esta infraestrutura está disponível nos locais indicados por placas apropriadas. 

Na área de alcance do sinal, qualquer usuário visualizará a rede sem fio (FNM), 

composta inicialmente por 18 rádios de comunicação – Access Points (que 

poderá ter seu número ampliado) – distribuídas nos corredores de acesso às 

salas de aulas e biblioteca. 

 

Algumas áreas podem ser prejudicadas devido à dificuldade da transmissão de 

ondas eletromagnéticas. 

  
Configuração do Acesso 
 

A configuração do dispositivo Wireless para acesso à rede Wi-Fi é de inteira 

responsabilidade do usuário. 

 
 

ATENÇÃO 
 
A conexão é efetuada selecionando uma das antenas de acesso e 
digitando usuário e senha. Para novos usuários, sejam professores, 
alunos ou colaboradores que ingressaram a partir do semestre 2021/1, o 
usuário e a senha são o CPF (somente números). 
 

A rede Wi-Fi somente garante acesso à internet por protocolo “http”, não 

garantindo outras formas de acesso. 

  
 
 



 

 

Disponibilidade do serviço 
 

O serviço está disponível nos horários e dias de funcionamento da Faculdade, 

nas dependências da Instituição. Entretanto, poderá sofrer quedas de 

desempenho ou interrupções devido às seguintes circunstâncias externas: 

  

 Manutenções técnicas e/ou operacionais que exijam o desligamento 
temporário do sistema; 

 Eventos imprevisíveis, inesperados, forças maiores; 

 Falta de fornecimento de energia elétrica; 

 Defeitos, falha ou pane nos equipamentos; 

 Ocorrências de falhas no link de acesso à Internet; 

 Condições técnicas e/ou ambientais que podem interferir com o sinal 
emitido pelos roteadores. Não há garantia na manutenção do mesmo em 
condições adversas e os usuários devem estar cientes da possibilidade 
de perda de comunicação ou de informações. 

  
Regras gerais para usuários 

 

A Gestão da infraestrutura de Rede Wi-Fi é de responsabilidade do 

departamento de Tecnologia da Informação (TI), que estabelece o bom 

funcionamento, mediante os critérios das regras de acesso definidas. 

 

Medidas de segurança do equipamento, como antivírus, firewall e anti-spyware 

são de responsabilidade dos usuários. Em nenhum caso a Faculdade Novo 

Milênio se responsabilizará por qualquer dano e/ou prejuízo que o usuário 

possa sofrer ao utilizar o serviço. 

 
 
 
O usuário deve conhecer as regras e penalidades, sendo elas: 
  

 Responder por atos que violem as regras de uso dos recursos 
computacionais, estando, portanto, sujeito às penalidades definidas na 
política de uso desses recursos; 
 

 O usuário deve manter seus computadores pessoais com softwares e 
antivírus sempre atualizados, para que outros equipamentos não corram 
o risco de contaminação na rede; 

 

 O usuário é responsável pelas configurações do seu equipamento. 
  
 
 
 
 
 



 

 

Considerando-se padrões de conduta vigentes na utilização do acesso a 
rede Internet, o usuário deve estar ciente da proibição dos atos abaixo: 
  

 Mostrar, armazenar ou transmitir texto, imagens ou sons que possam 
ser considerados ofensivos ou abusivos; 

 

 Utilizar o acesso à internet para instigar, ameaçar ou ofender, abalar a 
imagem, invadir a privacidade ou prejudicar outros membros da 
comunidade internet ou tentar interceptar a transmissão de dados 
através de monitoração; 

 

 Acessar sites pornográficos, games on-line; bate papo, sites de 
relacionamento, vídeos ou quaisquer outros sites cujo conteúdo não seja 
informativo ou educacional; 

 

 Utilizar os recursos computacionais da Faculdade Novo Milênio para fins 
comerciais ou políticos, como mala direta e propaganda política; 

 

 Utilizar os recursos computacionais da Faculdade Novo Milênio para 
ganho indevido; 

 

 Consumir inutilmente os recursos computacionais da Faculdade Novo 
Milênio de forma intencional. 

 

 
CASO ALGUMA VIOLAÇÃO DE REGRA SEJA IDENTIFICADA PELO 
SISTEMA DE MONITORAMENTO, O USUÁRIO SERÁ BLOQUEADO E 
NOTIFICADO. 
  
 
Penalidades 

 

O usuário é responsável por qualquer atividade e também por seus atos no uso 

dos recursos computacionais oferecidos. Assim, o mesmo responderá por 

qualquer ação legal apresentada à Faculdade Novo Milênio e que o envolva. O 

descumprimento de qualquer um dos itens desta regra sujeita ao infrator as 

penalidades apresentadas a seguir: 

  
ALUNOS 
 
I – As penalidades serão aplicadas de acordo as normas previstas no 
regimento. 
 
FUNCIONÁRIOS 
 
I – Advertência; 
II – Repreensão; 
III – Suspensão; 
IV – Demissão. 



 

 

  
OUTROS USUÁRIOS 
 
I – Advertência Formal; 
II – Suspensão do acesso por período de 15 dias úteis; 
III – Suspensão do acesso por um período a ser determinado; 
IV – Suspensão permanente do uso da rede WI-FI. 
 
OBSERVAÇÃO: A senha é de uso pessoal e intransferível, sendo do usuário a 

responsabilidade total pela sua guarda. Lembramos também, que todos terão 

somente uma única conexão por login, devendo escolher qual o aparelho 

(computador, smartphone, etc.) que necessita, podendo alternar somente se 

anteriormente se desconectar.  

 
● Em caso de dúvida envie e-mail para ti@novomilenio.br 


