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Dados para preenchimento pelo usuário (Leia as instruções abaixo)Dados para preenchimento pelo usuário (Leia as instruções abaixo)1.

Nome do Usuário

Número USP

Unidade USP e Departamento

Telefone Ramal Endereço eletrônico atual e completo

Categoria

DocenteA.

FuncionárioB.

Aluno de Pós-graduaçãoC.

Aluno de GraduaçãoD.

Pós-doutoramento, Professor visitanteE.

ou Pesquisador colaborador

2. Termo de Compromisso2. Termo de Compromisso

estou ciente:estou ciente:Centro de Computação Eletrônica da USP,Centro de Computação Eletrônica da USP,Como usuário da INTERNET, através doComo usuário da INTERNET, através do

de que este Código de usuário é para meu uso exclusivo, que o password não pode ser comunicado a outra pessoa e deverá ser de dif íci lde que este Código de usuário é para meu uso exclusivo, que o password não pode ser comunicado a outra pessoa e deverá ser de dif íci l
decodif icação. O não cumprimento desta regra acar retará, como penal idade, o cancelamento imediato da conta;decodif icação. O não cumprimento desta regra acar retará, como penal idade, o cancelamento imediato da conta;

declaro que conheço e me comprometo a respeitar as regras constantes do documento "Normas para Usuários do CCE-USP 95".declaro que conheço e me comprometo a respeitar as regras constantes do documento "Normas para Usuários do CCE-USP 95".

Assinatura do solicitante da conta

Nome completo do Diretor da Unidade Assinatura do Diretor da Unidade

Data

Instruções3.

Preencher o campo 1;

Datar e assinar no campo 2;

Entregar na Diretoria para ser assinado e encaminhado ao CCE.

CCE USPCCE USPPara uso doPara uso do4.

Consultar o verso para verificação das datas de validade

para a habilitação;
CCE USPNome do responsável no

Data Assinatura
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