FORMULÁRIO PARA REQUISIÇÃO DE ABERTURA DE CONTAS
CENAPAD AMBIENTAL
O acesso ao sistema de Supercomputação do CPTEC está sujeito a normas de segurança acordadas
entre o INPE, o Governo Japonês e o fabricante dos Sistemas SX-4 NEC Corporation. Como parte
do cumprimento dessas normas, solicitamos o preenchimento das Partes I e II deste formulário, e
uma leitura atenta da Parte III (Contrato de Uso) e das NORMAS DE USO ACEITÁVEL DOS
RECURSOS COMPUTACIONAIS DO INPE (anexo)

PARTE I: Informações do Usuário
Nome Completo:
RG:
Instituição/Empresa:
Departamento:
Endereço:
CEP:
Telefone:
E-mail:
Tipo de Usuario
¥ Professor
¥ Pesquisador
¥ Técnico
Título do Projeto:

CPF:

Cidade:

País:
Fax:

¥ Aluno
¥ Outros:

Informações sobre o Sistema SX-4
Estimativa de uso dos Recursos do Sistema:
Espaço em disco:
Memória usada pelos programas:
Período da conta: _____/_____/_____ a _____/_____/_____
Programação Paralela:
£ Sim
£ Não
Favor listar os programas (modelos) que você pretende rodar no Sistema e mencione
qualquer característica especial (ex. origem, se serial ou OpenMP/MPI/outros, resolução):

Perfil dos programas: Tempo de execução (CPU) dos programas em modo serial:
£ Expresso : inferior a 1 hora
£ Longo
: inferior 24 horas
£ Médio
: inferior a 8 horas
£ Ilimitado : superior a 24 horas.
Duração aproximada: __________
1ª via – Administrador de Segurança
2ª via – Usuário (cópia frente/verso)

PARTE II: Propósito de Uso
A conta requisitada será usada para fins de:
£ Desenvolvimento
£ Pós-Graduação
£ Atividade de Pesquisa
£ Outros:
Descreva em linhas gerais, o tipo de trabalho a ser desenvolvido através dessa conta,
mencionando : objetivos do projeto e sua duração aproximada.

Existe qualquer outra organização ou companhias (publica ou privada) envolvidas neste
projeto? £ Não £ Sim, neste caso listar:

Favor retornar para o CENAPAD Ambiental com os campos abaixo devidamente
assinados e datados.

Requerente

Local e Data

Responsável pelo grupo ou projeto e carimbo

Local e Data

Para maiores informações, envie mensagem para siba@cptec.inpe.br. Apenas os formulários completamente
preenchidos serão aceitos. O requerente será notificado sobre a aceitação ou aprovação do requerimento
através de e-mail. A aprovação para execução de programas com duração classificada como Ilimitada é um
processo mais demorado. O CPTEC não garante a aprovação completa dos requerimentos e se reserva o
direito de recusar solicitações, ou aprovar parte dos recursos solicitados.

PARTE III: Contrato de uso
Por gentileza leia esta declaração atentamente.
O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, doravante referido apenas como
CPTEC, sob a direção do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, doravante referido
apenas como INPE, estão sob obrigações contratuais com o Governo Japonês e o fabricante
dos Supercomputadores SX-4, devendo manter um conjunto de padrões de segurança e
documentação da sua intenção de uso. Os recursos de alto desempenho do CPTEC devem
ser utilizados apenas para fins de pesquisa, desenvolvimento e educação nos campos de
ciência e tecnologia relacionados com o meio ambiente, atmosfera, oceano, hidrologia, e
correlatos.
Ao signatário deste documento, doravante referido apenas como requerente, são vedados:
dar a qualquer outra pessoa, organização ou representante de qualquer organização, acesso
aos recursos do CPTEC através de sua conta, seja essa permissão implícita, explicita,
intencional, por negligência ou falta de zelo; revelar as senhas ou protocolos de
identificação através de qualquer meio, seja verbal, escrito ou eletrônico. Qualquer um
destes fatos é considerado infração grave às normas de segurança do CPTEC. Caracterizada
a infração, a conta do requerente será imediatamente fechada e o requerente
responsabilizado por toda e qualquer conseqüência vindoura desta infração. Qualquer
indicação de uso ou requerimento para uso que levantem suspeitas será analisada pelo
Comitê de Segurança e reportada à Direção do CPTEC.
O requerente declara que NÃO está engajado no projeto, desenvolvimento, produção,
uso ou manutenção de aplicações militares ou de segurança nacional (sistemas de foguetes,
armas químicas ou biológicas, dispositivos de explosão nuclear, ou qualquer subsistema
componente de tais sistemas), combustível nuclear ou recursos de água pesada; NÃO está
envolvido em atividades clandestinas onde haja riscos para segurança do sistema ou haja
engodo no uso descrito.
O requerente declara que todas as informações fornecidas são verdadeiras. Assinando a
segunda página deste requerimento, e rubricando abaixo, o requerente reconhece que está
ciente de todo o regulamento do CPTEC, concorda com estas regras e compromete-se a:
•

•
•

Incluir em qualquer trabalho ou publicação oriunda desta pesquisa a frase:
"Pesquisa desenvolvida junto ao Centro Nacional de Processamento de Alto
Desempenho Ambiental (CENAPAD -Ambiental), instalado no CPTEC/INPE" ,
ou o equivalente na língua da publicação.
Enviar cópia do trabalho ou publicação que relaciona os resultados simulados com a
utilização dos recursos de supercomputação do CENAPAD -Ambiental
Encerrar a utilização da conta, após o seu período de expiração, reservando ao
CENAPAD-Ambiental o direito de liberação dos recursos utilizados.

Rubrica do Requerente
1ª via – Administrador de Segurança
2ª via – Usuário (cópia frente/verso)

Local e Data

Reservado ao CPTEC. Não Escreva nesta Página
Coordenador do CPTEC/INPE

Assinatura e carimbo

Local e Data

Membro do Comitê de Segurança

Assinatura e carimbo

Local e Data

Resumo da Conta aprovada
Nome
Completo
UserID
Projeto
(nome)
Senha
Inicial
Diretórios:
Home

GroupID
Responsável

Quotas:

A conta requisitada será usada para fins de:
£ Desenvolvimento
£ Pós-Graduação
£ Atividade de Pesquisa
£ Outros:
Filas Disponíveis:
£ Expresso
£ Outra Fila:

£ Médio

£ Longo

Analista de Suporte Responsável:______________________

£ Ilimitada

Data:_____/_____/_____

