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1. Apresentação

Este documento descreve as Regras de Uso do Serviço de Questionários Online da UFMG oferecido pela 
Diretoria de Tecnologia da Informação da UFMG.

O serviço oferecido compreende disponibilizar a ferramenta LimeSurvey para criação de questionários online.
Este software possibilita que usuários sem conhecimento sobre desenvolvimento de software possam publicar
e coletar respostas de questionários.

Não faz parte desse serviço a criação, a administração do questionário, a preparação da amostra da 
população a ser pesquisada e a extração dos dados coletados, estando estes, exclusivamente, sob a 
responsabilidade do Usuário do serviço.

Não está previsto, até o momento, o repasse de custos para a utilização deste serviço.

2. Termos e Definições

TERMO DEFINIÇÃO
CECOM Centro de Computação da Universidade Federal de Minas Gerais
DAC Divisão de Atenção ao Cliente
VDG Vice Diretoria Geral
DIS Divisão de Infraestrutura e Serviços
DPS Divisão de Processos e Segurança da Informação
DTI Diretoria de Tecnologia da Informação
UFMG Universidade Federal de Minas Gerais
Usuário Membro  da  comunidade  UFMG  (ver  item  3.  Público  Alvo)  que  solicite  e

passe a ser usuário do serviço online de acompanhamento de congressos
oferecido pela DTI.

3. Público Alvo 

O serviço é oferecido a quaisquer membros da comunidade minhaUFMG, respeitados os requisitos para 
utilização do serviço e seus Termos de Uso.

4. Requisitos para Utilização do Serviço

O membro da comunidade da UFMG que desejar utilizar e esse serviço deverá satisfazer as exigências des-
critas nos itens abaixo.

Para requisitar o uso do serviço, o Usuário deve enviar o pedido, pelo endereço eletrônico suporte@dti.ufmg.-
br.

Os discentes da UFMG que desejem fazer uso do serviço devem procurar o seu professor orientador. O pro-
fessor orientador deve entrar em contato com a DTI.

As exceções devem ser analisadas e tratadas pela DTI.

Regras de Uso – Serviço de Questionários Online  – V1.2 Página:
4 de 6





________________________________________________________________________________________________

Ficam estabelecidos  o  correio  eletrônico  da  UFMG,  o  site  da  DTI  e  o  site  do  CECOM como meios  de
comunicação oficiais entre os usuários e a DTI. Outras formas de comunicação não serão aceitas.

9.  Considerações Gerais

 A DTI considera-se no direito de modificar ou atualizar este documento sem prévio aviso ou consenti-
mento de seus usuários. 

 Quaisquer modificações neste documento serão comunicadas pelos meios descritos nesse documen-
to. 

 A versão atualizada estará disponível no site da DTI (www.ufmg.br/dti). 
 Caberá à Diretoria da DTI e à Diretoria do CECOM julgar os casos omissos neste documento. 
 A DTI reserva-se direito de negar, de forma fundamentada, total ou parcial, o serviço solicitado.
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