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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Memorando-Circular nº 3/2020/UFPR/R/PRA/AGTIC

Ao(À) Sr(a).:
Às Pró-Reitorias, Setores, Agências, SIBI, Superintendências e Gabinete do Reitor
  

Assunto: Implementação de plataforma de segurança com an�vírus

  

Em parceria com os Gabinetes da PRA e da PROPLAN, a AGTIC -  Agência de Tecnologia da
Informação e Comunicação - disponibiliza, a par�r de 19 de janeiro de 2021, a plataforma de segurança
com an�vírus corpora�vo para toda a comunidade UFPR, com suporte para 2 (dois) anos de uso.

A ação é uma resposta às recentes ameaças ciberné�cas aos órgãos do Governo Federal e
tem por finalidade ampliar o nível de segurança das informações no âmbito ins�tucional, já prevista no
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), e em complemento à recente
implantação dos recursos de firewall para proteção da rede de dados.

Nesse sen�do, foram adquiridas 10.000 (dez mil) licenças da solução de segurança
BitDefender.

 

Salientamos que a garan�a de segurança, na sua totalidade, se dá a par�r da instalação da
solução em todos os equipamentos ins�tucionais. 

 

1 - REGRAS DE USO

Por se tratar de solução corpora�va, as seguintes regras deverão ser observadas e
atendidas na sua totalidade a fim de garan�r a conformidade legal e a almejada proteção ciberné�ca:

a) instalação obrigatória e permi�da somente em equipamentos corpora�vos,
independentemente de estarem na rede UFPR ou na casa do usuário para a�vidades
remotas;

b) disponível para sistemas operacionais Windows (32 e 64 bits) - a par�r do Windows 7,
Linux (32 e 64 bits) e MacOS. Não disponível para disposi�vos móveis (smartphones e
tablets);

c) disposi�vos ligados na rede UFPR que estão em uso via acesso remoto ou presencial,
deverão receber a instalação do an�vírus;

d) os equipamentos protegidos estarão sujeitos às polí�cas de segurança da UFPR,
podendo sofrer restrições quanto a acessos em sites e aplica�vos não confiáveis.

 

2 - BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO

Entre os bene�cios apontados pela AGTIC, destacam-se:

I - facilidade de instalação;

II - proteção ao computador contra ataques ciberné�cos, somada à proteção da
rede oferecida pelo firewall;

https://www.agtic.ufpr.br/portal/pdtic/
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III - prevenção de fraudes bancárias, dentre outras;

IV - controle de sites suspeitos, para evitar ataques por malware;

V - baixo impacto na performance do computador;

VI - execução transparente ao usuário (em segundo plano);

VII - proteção contra roubo de dados pessoais;

VIII - proteção contra infecções por disposi�vos portáteis contaminados (ex.:
pendrives);

IX - controle de ameaças centralizado por plataforma de gerenciamento.

 

3 - PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO

Os arquivos de instalação para os diferentes sistemas operacionais (Windows, Linux e
MacOS), bem como o passo a passo para a instalação da solução de segurança estão disponíveis em:
h�p://an�virus.ufpr.br

 

Considerando os esforços inéditos no inves�mento de segurança da informação para a
UFPR, e considerando ser de extrema importância a instalação da solução, solicitamos ampla divulgação
entre todas as suas unidades, es�mulando a rápida implementação em todos os equipamentos
corpora�vos em uso.

 

Documento assinado eletronicamente por SILVIO MAKOTO TAKATA, DIRETOR(A) DA
AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PRA (EM
EXERCÍCIO), em 19/01/2021, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3194012 e o
código CRC 6A79F50F.

Referência: Processo nº 23075.067901/2020-65 SEI nº 3194012
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