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IFSULDEMINASIFSULDEMINAS

A Diretoria de Tecnologia da Informação, no uso das atribuições que lhe confere a Resolução CONSUP Nº

068/2019, de 29 de agosto de 2019, resolve expedir a presente Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. As unidades do IFSULDEMINAS, incluindo os Campi e a Reitoria, deverão adotar o padrão e as diretrizes de

endereçamento de redes e nomeação de computadores definidos nesta Instrução Normativa.

Art. 2º. Todas as redes de computadores deverão ser endereçadas com endereços IPs roteáveis na Internet.

§ 1º. Caso não existam endereços roteáveis na Internet disponíveis para configuração de toda a rede, as unidades

do Instituto deverão utilizar as subredes:

1. Campus Carmo de Minas: 10.16.0.0/16 - 10.160.0.0/16

2. Campus Inconfidentes: 10.10.0.0/16 - 10.101.0.0/16

3. Campus Machado: 10.11.0.0/16 - 10.110.0.0/16

4. Campus Muzambinho: 10.12.0.0/16 - 10.120.0.0/16

5. Campus Passos: 10.13.0.0/16 - 10.130.0.0/16

6. Campus Poços de Caldas: 10.14.0.0/16 - 10.140.0.0/16

7. Campus Pouso Alegre: 10.15.0.0/16 - 10.150.0.0/16

8. Campus Três Corações: 10.17.0.0/16 - 10.170.0.0/16

9. Reitoria: 10.100.0.0/16 - 10.200.0.0/16

§ 2º. Devido à escassez de endereços IPs roteáveis na Internet fornecidos pela RNP, novos endereços serão

fornecidos prioritariamente à unidade que possuir o maior resultado na divisão entre o número de endereços

efetivamente utilizados pela unidade pelo número total de endereços alocados para a unidade.

§ 3º. Dado o custo envolvido na migração para o novo padrão de endereçamento, cabe às unidades do

IFSULDEMINAS planejar a migração de suas redes considerando os recursos disponíveis, mantendo o CGTI

informado sobre o andamento do projeto.

Art. 3º. Todos os computadores de propriedade das unidades do IFSULDEMINAS deverão ter seu nome

configurado em todos os sistemas operacionais instalados para incluir seu número de patrimônio.

§ 1º. O nome do computador deverá ser fixado com etiqueta visível no equipamento.

§ 2º. Dado o custo envolvido na migração para o novo padrão de nomeação, cabe às unidades do IFSULDEMINAS

planejar a adequação de seus computadores ao padrão considerando os recursos disponíveis, mantendo o CGTI

informado sobre o andamento do projeto.

§ 3º. O disposto no Art. 3º não abrange computadores utilizados como servidores para serviços de TI.

Art. 4º. As unidades do IFSULDEMINAS deverão oferecer seus serviços disponíveis na Internet e suas redes
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