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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

 
 
 
INFORMAÇÃO Nº 50/2020/UFPR/R/PRA/AGTIC

    

Prezados(as) Senhores(as), 

 

Desde a tarde de ontem (05/11) o governo federal vem sofrendo ataques ciberné�cos que
impactam na segurança de dados. Em função disso e por determinação do governo federal, medidas de
segurança estão sendo tomadas para proteger a rede de dados da UFPR. 

 

Entre as medidas adotadas, as que afetam diretamente os usuários (docentes, técnicos
administra�vos e discentes) estão: 

suspensão do acesso remoto via VPN: sem acesso para os sistemas SIE e Sophia (SIBI), e também ao repositório
DOCS (armazenamento de arquivos);
acesso remoto aos computadores que estão ligados na UFPR;
o acesso a alguns sites da internet também poderá ser afetado.

Os demais serviços (E-mail, Office 365 - com todos os seus recursos, SEI, etc), inclusive a
u�lização do Teams para aulas remotas, não foram afetados e estão disponíveis e funcionando
normalmente (tanto remoto, quanto presencial).

 

Caso haja necessidade de acesso ao SIE, Sophia e ao DOCS, orientamos que os usuários
dirijam-se pessoalmente às suas unidades de trabalho na UFPR, respeitando as recomendações de
segurança em relação ao COVID-19. 

 

Os usuários que mantém seus desktops ligados na UFPR deverão desligá-los, pois figuram
como ponto vulnerável à toda a rede.

 

Até o momento, não há previsão de normalização dos serviços suspensos.

 

As seguintes recomendações de segurança DEVEM ser adotadas por todos os usuários da
UFPR, em todos os computadores atualmente em uso para o trabalho remoto ou presencial na própria
UFPR: 

Ativar o firewall do Windows
Ativar o Windows Defender ou manter um antivírus instalado e atualizado
Habilitar a proteção contra ransonware no Windows Defender 
Conferir e manter o Windows sempre atualizado
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Não manter nem criar compartilhamento de diretórios e/ou pastas de arquivos, do seu equipamento de uso para o
trabalho, diretamente via rede
Não manter nem criar mapeamentos de diretórios e/ou pastas de arquivos, do seu equipamento de uso para o
trabalho, diretamente via rede

Salientamos que a AGTIC, em conjunto com as demais unidades de TIC da UFPR, está
trabalhando para mi�gar os impactos decorrentes dessas ameaças.

 

 

 

 

 

Curi�ba, 06 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por VALMIR ANTUNES PEREIRA, DIRETOR(A) DA
AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PRA, em 06/11/2020,
às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3095603 e o
código CRC 4F2FF085.
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