Active Directory POLI
A fim de garantir maior controle, segurança e praticidade aos usuários da Poli, foi implementado um
Active Directory, o mesmo entrará em vigor à partir de 25/08/2017.
Vale salientar que em breve, os usuários “aluno” e “professor” serão excluídos dos LIPs, cada
aluno/professor deverá utilizar seu próprio usuário.

Acessando o Domínio
Para acessar o domínio, é preciso estar em um computador que faça parte do mesmo, no
momento (24/08/2017), todos os computadores dos LIPs 01, 02, 03, 04, 05 e 07 se enquadram
no descrito.
- Quem pode acessar?
Todos os alunos veteranos e professores foram previamente cadastrados no domínio Poli e
estão aptos ao acesso.
Obs: Alunos de 2017.2 devem comparecer ao DTI para efetuar o cadastro.

Usuário e Senha:
- O nome de usuário é composto do primeiro nome mais os seis primeiros dígitos do CPF.
- A senha é equivalente ao CPF (será solicitada a alteração no primeiro acesso).

Exemplo:
Aluno: Eduardo Farias da Silva
CPF: 98765432112

Usuário do domínio: eduardo987654
Senha de primeiro acesso: 98765432112

Obs 1: Em caso de problemas com usuário ou senha, procure o DTI.
Obs 2: O primeiro acesso pode ser um pouco demorado devido a configurações internas do
Windows 10. Nesse momento, ainda estamos avaliando também se a estrutura de rede da Poli
é adequada para atender a demanda gerada.

Salvando Arquivos no AD
Na área de trabalho de cada usuário, haverá o atalho para uma pasta, cujo nome corresponde ao do
próprio usuário.

Dentro desta pasta, os arquivos salvos em “Área de Trabalho”, “Documentos” e “Downloads”, poderão
ser acessados em qualquer máquina que esteja no domínio.

Obs: O total de espaço disponível é de 100 megabytes por usuário, ao atingir 75% da capacidade, o
usuário será avisado de que há pouco espaço disponível, após atingir 100%, o usuário não será mais
capaz de armazenar arquivos.
Obs²: O DTI não se responsabiliza por arquivos armazenados no servidor, recomenda-se a constante
prática de fazer backup dos arquivos importantes.

