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ASSUNTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

ACESSO A INTERNET VIA SISCAU - EsAO

1. FINALIDADE

- Difundir para os futuros alunos do CCEM 2021/2022 os procedimentos para o acesso à Internet a
partir das instalações da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO).

2. SISCAU

-  O  Sistema  de  Controle  de  Acesso  de  Usuários possibilita  aos  usuários  conectados  à  EBNet
navegar na rede mundial de computadores (Internet) através do 2º CTA, oferecendo acesso seguro e
confiável,  atendendo prioritariamente  às  atividades  relacionadas  ao serviço.  Entre  os  benefícios
estão:

 Economia de recursos financeiros para a contratação de serviços de acesso à internet;
 Permite aos clientes focarem em suas atividades finalísticas, sem a necessidade de manter

uma infraestrutura de TI específica para este tipo de serviço, bem como de alocar pessoal
para gerenciá-lo;

 Acesso à rede mundial de computadores (Internet)  através de uma infraestrutura estável,
segura e de qualidade;

 Controle total  da OM sobre os usuários que podem acessar e o tipo de acesso que cada
usuário pode fazer, tornando mais eficiente o uso da internet pelo pessoal, priorizando as
atividades relacionadas ao serviço; e

 Conformidade com as legislações brasileiras em vigor relacionadas ao assunto.

3. ORIENTAÇÕES

- A STI da ECEME criará as contas SISCAU de todos os alunos matriculados no CAEM 2021 no
período de 25 a 29 de janeiro de 2021. 
-  Para usufruir  da Internet  na EsAO a partir  desta  conta,  o aluno  não poderá ter uma  conta
SISCAU  ativa em  outra  OM.  Caso  contrário,  haverá  conflito  de  cadastro.  Portanto,  é
imprescindível que todos os alunos façam gestões em suas OM de origem, de forma que, até o
dia 24 de janeiro de 2021, os cadastros estejam liberados para criação pela STI da ECEME.
- Para acessar a Internet, o aluno receberá um login e senha (pessoal e intransferível), onde o
login será o  e-mail cadastrado como  PRINCIPAL no Sistema de Cadastro de Pessoal da
ECEME (https://sistemas.eceme.eb.mil.br).  Caso tenha excluído ou perdido acesso ao e-mail
cadastrado, o aluno deverá acessar o Sistema de Cadastro de Pessoal e realizar a substituição.
- No 1º dia do ano letivo, os alunos receberão um e-mail contendo o link para ativação da conta.
Basta seguir os passos e cadastrar uma senha forte (letras, números e caracteres especiais).

O aluno que possua conta ativa do SISCAU em sua OM de origem 

deverá solicitar a exclusão do cadastro até o dia 24 de janeiro de 2021.
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- Só é possível ativar a conta do SISCAU e cadastrar a senha de acesso à partir de um computador
conectado à rede interna do Exército (EBNet). Rede Wi-fi, 3G ou Internet doméstica não possuem
acesso à EBNet.
-  Será  concedido  aos  alunos  o  perfil  nível  2  do  SISCAU, que  permite  acesso  a  sites
governamentais  e educacionais,  sites de pesquisa,  compras,  finanças,  notícias,  saúde e imagens,
além de acesso a áudio e vídeo sob demanda. Não inclui acesso a redes sociais.
- A senha é individual e intransferível. Todos os acessos do aluno serão registrados.
- Para autenticar-se no SISCAU, o aluno deverá abrir o navegador Web e acessar a página Intranet
na EsAO (intranet.esao.eb.mil.br) e clicar no link “Acesso à Internet SISCAU”, localizado no menu
lateral. Este procedimento deverá ser realizado a partir de um computador conectado à rede cabeada
da Escola. Os alunos poderão utilizar os computadores na Biblioteca da EsAO para esta finalidade.
- Em caso de esquecimento de senha, na página de autenticação do SISCAU, clicar em “esqueceu
senha” e seguir os passos que se seguem. O sistema enviará um link para o e-mail cadastrado, onde
o aluno poderá criar uma nova senha.

4. CONTATOS

a. Caso  haja  necessidade  para  solucionar  dúvidas  contate  a  DCD  inicialmente  e,  em  casos
excepcionais contate a STI.

b. Telefones

- Chefia: 2542-9449.

- STI: 3873-3851.

c. E-mail

- sti@eceme.eb.mil.br
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