
Serviço

Serviço Descrição

Páginas@UFSC Serviço de Gerenciamento de Conteúdo Web
Transmissão de vídeo ao vivo Serviço de transmissão e publicação de vídeos na Internet.

Identidade única (idUFSC)
O idUFSC (Sistema de Gestão de Identidade da UFSC)  permite a criação de uma identidade que possibilite a 
utilização dos serviços de TIC disponibilizados pela SeTIC/UFSC através de uma identidade única únicas para 

Mail@UFSC - Correio Eletrônico
O serviço email@UFSC é a infraestrutura que provê o serviço de correio eletrônico para professores, técnicos 
administrativos e alunos da UFSC.

RedeUFSC Sem Fio O serviço de redeUFSCSemFio está disponível em diversas áreas dos campi.

Padronização de softwares
O serviço de Padronização de softwares identifica e documenta os  softwares (aplicativos) recomendados para 
utilização da UFSC, com o  intuito de melhorar a experiência dos usuários da redeUFSC.

Listas de Correio Eletrônico
Esta solução tem como objetivo fornecer um complemento aos Servidores de Correio Eletrônico da UFSC. 
Uma vez implementada no cliente será possível a ele criar e gerenciar suas próprias listas de discussão.

Telefonia IP Acadêmica

O Serviço Acadêmico de Telefonia IP é um serviço de comunicação de voz   baseado na tecnologia VoIP (Voz 
sobre IP) que utiliza a rede de  computadores para acesso à Internet como meio de transmissão, oferecido  
para uso pessoal de alunos, professores e servidores da UFSC. Pode ser  utilizado através de smartphones 
com acesso à internet e computadores  pessoais. Por isso, permite mobilidade aos usuários, além de permitir 
a  comunicação gratuita com a UFSC e demais instituições conectadas ao  serviço fone@RNP(universidades, 
ministérios, CAPES, CNPQ, entre outros),  a partir de qualquer local com acesso à Internet (de casa e em 

Instalação e manutenção de pontos de rede
O serviço de Instalação e manutenção de pontos de rede responsabiliza-se pela instalação da infra-estrutura 
para permitir a conexão de computadores a rede de dados de alta velocidade da UFSC.

Terminal de softwares

O serviço de Terminal de Softwares provê uma infra-estrutura de servidores virtuais compartilhados onde 
várias pessoas podem ao mesmo tempo utilizar diversos aplicativos disponibilizados pela UFSC, incluindo 
aplicativos licenciados (comerciais) de diversas área (matemática, imagem, suíte de escritório, etc.).

Registro de Subdomínios UFSC.BR

Em redes de computadores e comumente na Internet, o acesso a sites, envio de e-mails e em geral qualquer 
referência à computadores se dá mediante a utilização de um serviço de rede que tem como principal 
finalidade associar nomes às máquinas, que por definição chamamos de DOMÍNIOS. Todos os nomes de 
domínios abaixo de ufsc.br são de propriedade da UFSC e assim denominados subdomínios UFSC.

Autenticação ADSL
O serviço autenticação ADSL permite aos usuários acesso de conexão dedicada à   internet usando a UFSC 
como entidade de autenticação.

Hospedagem de servidores virtuais Trata-se de um serviço de hospedagem de sites desenvolvidos em Html, PHP ou Java.

Antivírus
O Serviço de Antivírus da UFSC proporciona uma proteção antivírus multicamada, utilizando vários métodos 
de deteção concebidos para identificar o maior número de ameaças virtuais possíveis.

Configuração e gerenciamento de estações de trabalho

O serviço de Configuração e Gerenciamento de Estações de Trabalho fornece suporte aos usuários para 
especificação, aquisição e manutenção das estações de trabalho (computadores e outros dispositivos como 
notebooks) em nível físico (peças) e lógico (hardware).

CAFe - Comunidades Acadêmicas Federadas Serviço de Autenticação de Aplicações Federadas, para distribuição de conteúdo nas Comunidades 
Pastas@UFSC Serviço de Troca de Arquivos através de pasta compartilhada na rede para um determinado grupo de 

Repositório de arquivos
Trata-se da infraestrutura que provê o serviço para organização de coleções digitais, como revistas, artigos, 
apresentações, programas, imagens, livros, vídeos, etc.Um acervo de arquivos digitais aberto para para a 
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Licenciamento de softwares
O   Serviço de Licenciamento de Software atua como um ponto de contato para   viabilizar o licenciamento de 
software e promover o uso adequado dos   softwares licenciados e suportados pelo DTR/SeTIC.

NTP (Network Time Protocol)
O   Serviço NTP se dá mediante a instalação e configuração de um software cliente   no computador que se 
deseja manter a data e hora corretas (muitos Sistemas   Operacionais possuem o Aplicativo, faltando apenas 

Impressão e digitalização corporativa

O serviço é composto por ilhas de impressão, cópia e digitalização (Scanner) para uso departamental visando 
racionalizar recursos de energia elétrica, espaço físico, consumo de papel, gestão de suprimentos, 
administração e gerência e também dar suporte ao projeto UFSC Sem Papel.

Terminal de Aplicações Corporativas

O serviço de Terminal de Aplicações Corporativas provê uma infra-estrutura de servidores virtuais 
compartilhados onde várias pessoas podem ao mesmo tempo utilizar aplicativos corporativos da UFSC. Desta 
forma o usuário pode utilizar os aplicativos sem precisar ter os mesmos instalados em seu computador, a 
partir de qualquer computador conectado a rede UFSC (ou via VPN a partir de seus computadores pessoais).

Telefonia Corporativa

O Serviço Corporativo de Telefonia é um serviço de comunicação de voz  baseado na tecnologia VoIP (Voz 
sobre IP) e convencional (par metálico). É um serviço fornecido através de aparelhos de telefone 
convencionais e IP. A UFSC é uma instituição conveniada ao serviço fone@RNP, que permite a realização de 
chamadas ip gratuitas entre as instituições conectadas (universidades, ministérios, CAPES, CNPQ, entre 
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