Secretaria da Divisão de Infraestruturas Informáticas
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Universidade Nova de Lisboa
2829‐516 Caparica

Telefone direto: +351 212 948 596
Extensão interna: 15601
Correio eletrónico:
div.ii.helpdesk@fct.unl.pt

Serviço:
Videoconferência

Identificação do Requerente
Nome completo: ___________________________________________________________________

Assunto:
Pedido de criação de conta para
acesso ao serviço gatekeeper da
FCT NOVA

Identificador CLIP: __________________________________________________________________
Departamento ou Divisão: ____________________________________________________________
Telefone: _________________________________________________________________________
_
Período de validade da conta:

Reservado à Divisão de
Infraestruturas Informáticas

☐_____ Meses ☐ _____ Anos (Limite máximo de 2 anos)
Em caso de necessidade de intervenção entraremos em contacto com o responsável.

Data de registo:
O responsável deverá ser um funcionário ou colaborador da FCT NOVA.
____ / ____ / ______
Número de registo interno:

Identificação do responsável pelo pedido

______________________

Nome completo: ___________________________________________________________________
Identificador no CLIP: ________________________________________________________________

Data de conclusão:

Função: ___________________________________________________________________________

____ / ____ / ______

O responsável pelo pedido deverá ser o responsável pelo setor acima mencionado.

Assinatura:
Observações
______________________

Este formulário deverá ser enviado,
devidamente preenchido e assinado
para o endereço de correio
eletrónico:
div.ii.helpdesk@fct.unl.pt

Quando existam, a validade do
pedido implica a aceitação dos
termos e condições do serviço em
anexo.
Para mais informações, consulte:
https://www.div‐i.fct.unl.pt
Última revisão: 2020‐04‐01

Declaro que tomei conhecimento dos termos e condições do serviço.
FCT NOVA, ____ / ____ / ______
O Requerente

O Responsável pelo pedido

_____________________________________

_____________________________________

As instruções de utilização do serviço encontram‐se descritas no sítio da Divisão de Infraestruturas
Informática.

ANEXO
Termos e condições do serviço

1.

Os terminais de videoconferência deverão estar registados no sistema de videoconferência Gatekeeper H.323 da FCT
NOVA;

2.

A atribuição de contas de videoconferência é efetuada pela Divisão de infraestruturas Informáticas;

3.

A atribuição de contas de videoconferência Gatekeeper H.323 é efetuada através do preenchimento do formulário próprio
disponível no sítio da Divisão de Infraestruturas Informáticas;

4.

As contas atribuídas têm uma validade máxima de 2 anos;

5.

Não é atribuído endereçamento público a terminais de videoconferência da FCT NOVA;

6.

Os terminais de videoconferência móveis, que se desloquem pela FCT NOVA, devem ter o endereçamento IP configurado
por DHCP;

7.

Este serviço está disponível para todos os terminais dos sectores da FCT NOVA.

