
Smartphones, computadores, tablet e outras tecnologias fazem parte do nosso cotidiano há muito

tempo. São por meio destes dispositivos, por exemplo, que conversamos com amigos, realizamos

transações bancárias, efetuamos compras, entre outras ações. E no trabalho não é muito

diferente. Dependemos, praticamente, de todos esses recursos para executar as nossas tarefas.

Mas você já parou para pensar nos riscos que corremos diariamente? Por isso, fique de olhos

bem abertos nessas dicas da Superintendência de Tecnologia da Informação da UFF que

separamos para você! 

Clique em links

- Evite clicar em links recebidos em mensagens eletrônicas,

sobretudo, de remetentes desconhecidos. 

- Seja cuidadoso ao acessar links reduzidos (ex:

https://goo.gl/QrMirN), especialmente quando recebido de fontes

suspeitas, porque, em alguns casos, esse artifício pode esconder até

mesmo algum tipo de vírus. 

- Use complementos que permitam que você expanda os links reduzidos antes de clicar sobre

eles, como por exemplo o disponível no site http://checkshorturl.com/. É só copiar e colar nesta

plataforma o link encurtado recebido para que o mesmo seja analisado e a sua origem verificada.

Se for de um site confiável, você pode abrir sem problemas.  

Redes sociais - Perfis profissionais

- Ao usar redes sociais profissionais, procure ser formal e evite

tratar de assuntos pessoais.

- Antes de publicar algo em nome do setor, avalie a pertinência do

conteúdo e a relevância junto aos seus públicos de interesse.

Cuide da imagem da sua unidade acadêmica ou administrativa. 

- Tenha cuidado ao permitir que seus filhos usem o mesmo computador ou dispositivo móvel que

você usa para tratar de assuntos profissionais (alguns aplicativos, como jogos, divulgam

automaticamente nas redes sociais, dependendo das configurações).

Transações comerciais ou financeiras

- Evite utilizar o computador do trabalho para executar compras em

Fique de olhos abertos!
Confira as dicas sobre segurança digital

http://checkshorturl.com/


- Evite utilizar o computador do trabalho para executar compras em

sites externos.

- Não use o computador do trabalho para acessar a plataforma do

seu banco na internet, sobretudo, para proteger os seus dados

bancários e senhas. 

Senhas

- Seja cuidadoso ao criar suas senhas. Pense em senhas que não

tenham relação com seus dados pessoais, como nome,

sobrenomes, números de documentos e telefones, placas de

carro... Busque números aleatórios, com grande quantidade de

caracteres e de diferentes tipos.

- Não compartilhe a sua senha do IdUFF com terceiros. Ela é

pessoal, intransferível e também utilizada para acessar o Sistema Eletrônico de Informações

(SEI).

- Não deixe senha anotada em papéis colados no monitor ou na mesa. Evite também salvar a sua

senha no navegador Web. 

E, aí, gostou dessas dicas? Busque essas e outras informações sobre Segurança Digital 

na página do Facebook da STI - UFF

Lançamento da Eduff propõe um novo recorte sobre o conceito de subjetividade. Dia 09/07, às

18h, na Livraria Travessa.

Prestigie o lançamento da obra 'O abraço do Murique', que trata das espécies ameaçadas de

extinção. Dia 09/07, às 19h, na Livraria Travessa.

Divisão de Direitos e Vantagens (DDV/DAP) informa sobre suspensão do atendimento nos dias 4,

5 e 6 de julho

PROGRAD lança edital de seleção de docente tutor para o Programa de Educação Tutorial

Institucional da UFF

Conselhos Superiores: Sessão Extraordinária - Conselhos Reunidos

Chamada para Prêmio de Fotografia Científica 2018

Conselhos Superiores: Pauta do CEPEx de 04/07/2018

 

Acesse aqui estes e outros informativos

https://pt-br.facebook.com/sti.uff/
http://www.uff.br/?q=events/lancamento-da-eduff-propoe-um-novo-recorte-sobre-o-conceito-de-subjetividade
http://www.uff.br/?q=events/lancamento-da-eduff-abraca-especies-ameacadas-de-extincao
http://uff.br/?q=informativos


Chega de Fiu Fiu
06 de julho | 21h

As cidades foram feitas para as mulheres? O documentário Chega

de Fiu Fiu narra a história de Raquel, Rosa e Teresa, moradoras de

três cidades brasileiras, que, por meio de ativismo, arte e poesia

resistem e propõem novas formas de (con)viver no espaço público.

 

Este filme faz parte do 'Rio Festival de Gênero e Sexualidade no

Cinema', que  é uma mostra internacional de filmes LGBTQI+, de

ficção, documentário, animação e experimental, em longa e curta

metragem, brasileiros e internacionais. O festival será realizado de

05 a 11 de julho, no Cine Arte UFF e em outras salas de cinema e

espaços culturais no Rio de Janeiro. Os filmes selecionados para este oitavo ano do festival

caminham a favor da liberdade, inclusão social, visibilidade e do respeito entre as pessoas. 

 

Entrada franca.

 

O Globo | Remédio para a alma: espiritualidade é disciplina na faculdade de Medicina da UFF

Receba as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail.

Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.

Dúvidas e sugestões de pauta: ciscs@id.uff.br ou 2629-5298

Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos da Universidade Federal Fluminense

Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui

                

http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/chega-de-fiu-fiu/
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/remedio-para-alma-espiritualidade-disciplina-na-faculdade-de-medicina-da-uff-22836810
http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff
http://https//pt-br.facebook.com/UFFOficial/
http://https//twitter.com/uff_br
http://https//www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
http://https//www.instagram.com/uffoficial/

