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Termo de liberação de espaço para hospedagem de site 
 
 
O presente termo visa normatizar e implementar novas regras para a hospedagem de sites/páginas nos 
servidores da instituição. O solicitante doravante denominado (usuário) deve ler com atenção e 
concordar com os termos abaixo para que o espaço de armazenamento seja liberado. Caso o usuário 
não concorde com os termos de utilização, o espaço não será liberado para armazenamento do site. 
A liberação do espaço, área de hospedagem das páginas nos servidores da Escola de Engenharia deverá 
obedecer à seguinte regulação: 
 
1 – O usuário (responsável pelo site) se compromete a acessar a página no mínimo 2 vezes por semana 
e fazer as atualizações necessárias para manter a segurança, sempre observando as boas práticas 
(independente a plataforma utilizada para desenvolver o site). 
2 – O usuário se compromete a manter copia atualizada dos arquivos de seu site (backups atualizados) 
para reparação, caso aconteça algum problema. 
 2.1 – Os backups não devem ficar armazenados no servidor de hospedagem sobre pena de 
serem apagados. 
3 – Á Seção de Tecnologia da Informação (STI) fornece a cota máxima de 5GB de espaço para 
armazenamento/hospedagem do site. 
 3.1 – Caso o site do usuário ocupe o limite total da cota de hospedagem, o responsável deverá 
retirar os arquivos mais antigos para liberar espaço. 
 3.2 – Sobre nenhum pretexto ou hipótese a cota de espaço para hospedagem será expandido ou 
ampliado.  
4 – No caso da plataforma Wordpress o usuário deve utilizar a senha de login fornecida (gerada) pelo 
próprio sistema, ficando vetada a utilização de senha criada pelo usuário. 

4.1 – É aconselhável fazer a instalação e configuração de plugins para melhoria da segurança. 
 4.2 – Á Seção de Tecnologia da Informação (STI) não ficará responsável pela manutenção e 
atualização do site. 
5 – A não observância das normas citadas acima culminará na retirada do site do ar e posteriormente 
suspensão do acesso. 
6 – É vetado o uso da cota de armazenamento/hospedagem para a utilização de páginas pessoais. 
7 – No caso da página ser invadida a mesma será retirada do ar imediatamente pela Seção de 
Tecnologia da Informação (STI).  
 
 
 Concordo com os termos.  Não concordo. 

 
Nome completo do solicitante: ______________________________ Matricula UFMG: ____________ 

Departamento: __________________________________________ Telefone:____________________ 

Email de contato: ________________________________________________________ 

Nome da Chefia: _________________________________________________________ 

Assinatura da Chefia: ______________________________________________________ 

Belo Horizonte ____ de __________________ de ___________ 


