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PORTARIA INTERNA N°. 017/2021 – DEC 

 

      

Orienta o uso do e-mail corporativo e de 

outras tecnologias da informação no âmbito 

do Hospital da Mulher Prof. Dr. J. A. Pinotti-

Caism/Unicamp.  

  

O Prof. Dr. Luís Otávio Zanatta Sarian, Superintendente de Saúde do Hospital da Mulher Prof. Dr. J. 

A. Pinotti–Caism/Unicamp, usando de suas atribuições legais, considerando: 

A Deliberação CAD-A-005/2017, que fixa diretrizes para implantação de senha única em todos os 

sistemas computacionais corporativos da Unicamp; 

A Deliberação CAD-A-005/2018, que fixa diretrizes para migração do serviço de e-mail corporativo do 

domínio @unicamp.br e subdomínios para a plataforma do programa “G SUITE for Education” da 

Google; 

A Instrução Normativa ConTIC-IN-01/2019, que estabelece as normas e procedimentos para o uso dos 

recursos de tecnologia da informação e comunicação na Universidade Estadual de Campinas, resolve 

que: 

Artigo 1º. – Toda comunicação oficial do Hospital será realizada por meio da conta institucional 

(individual ou do órgão) e das ferramentas a ela vinculadas; 

§ 1.º. Entende-se por “conta institucional” o e-mail corporativo existente na plataforma do programa “G 

SUITE for Education”, da Google. Todos os servidores da Unicamp e da Funcamp possuem esse e-mail 

corporativo, do tipo “colaborador@unicamp.br”; 

§ 2.º. A manutenção do acesso (endereço e senha) da conta institucional é responsabilidade de seu 

usuário, sob pena de privar-se do acesso à Vida Funcional (DGRH), de não poder participar de eleições 

internas e de não receber eventuais convocações para campanhas de vacinação, dentre outras informações 

relevantes; 

§ 3.º. Entende-se por “ferramentas” o conjunto de softwares disponibilizados pela Google e pela 

Microsoft para as contas institucionais da Unicamp; 

I – Serão formalmente utilizadas no Hospital as ferramentas Google abaixo elencadas, dentre outras:  
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• Gmail: correspondência (e-mails); 

• Google Agenda: organização/convites de eventos/reuniões; 

• Google Chat: mensagens de texto; 

• Google Drive: armazenamento / compartilhamento de arquivos. 

II – Serão formalmente utilizadas no Hospital as ferramentas Microsoft abaixo elencadas, dentre outras:  

 • Office 365 (Word, Excel, PowerPoint); 

• OneDrive: armazenamento / compartilhamento de arquivos. 

Artigo 2º. – A assinatura de documentos institucionais (Comunicados, Ofícios, Formulários, Processos, 

etc.) deverá ocorrer por meio do Sistema de Arquivos da Universidade Estadual de Campinas (SIGAD), 

exceto se houver obrigação legal de se fazê-lo em papel; 

§ 1.º. Todos os servidores deverão qualificar-se para a utilização do SIGAD, sugerindo-se, como opção, 

os cursos oferecidos pela Educorp; 

§ 2.º. A impressão e o encaminhamento de documentos em papel poderão ocorrer apenas nas situações 

em que não for possível fazê-lo por meio das ferramentas do Google e/ou da Microsoft, além dos sistemas 

institucionais do Caism e da Unicamp (como o SIGAD, por exemplo); 

Artigo 3º. – O arquivamento eletrônico de documentos institucionais deverá ocorrer em nuvem, por meio 

do Google Drive ou do OneDrive corporativos; 

§ 1.º. Backups adicionais poderão ser feitos em computadores e em HDs externos, mas não substituirão 

o arquivamento em nuvem; 

§ 2.º. O armazenamento eletrônico deverá ocorrer por meio da conta do órgão (por exemplo, 

diretoriax@unicamp.br), não pela conta individual (por exemplo, colaborador@unicamp.br); 

Artigo 4º. – Nos casos em que o uso de documentos em papel for inevitável, deve-se optar pela impressão 

em frente e verso, quando possível; 

Artigo 5º. – O Serviço de Informática do Caism dará suporte para a utilização dos recursos acima 

elencados; 
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Artigo 6º. – Para alcançar o objetivo de se reduzir a produção de documentos em papel, as Divisões, 

Serviços e Seções também poderão implementar novos processos de trabalho e reorganizar espaços 

físicos, além de utilizar os recursos supracitados; 

Artigo 7º. – Esta Portaria entra em vigor a partir de 20 de abril de 2021, revogando as disposições em 

contrário. 

  

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

20 de abril de 2021 

 

 

 

Prof. Dr. Luís Otávio Zanatta Sarian 

Superintendente 

Hospital da Mulher Prof. Dr. J. A. Pinotti-Caism/Unicamp 
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