LABORATÓRIO
DE INFORMÁTICA

OBJETIVO
Sistematizar e potencializar a utilização dos equipamentos e manter a
segurança nos ambientes dos laboratórios. Por se tratar de espaço de
aplicação multidisciplinar, a colaboração é fundamental.

NORMAS DE UTILIZAÇÃO
1. Os laboratórios devem permanecer fechados, devendo ser abertos por monitores nos horários estipulados
pela FLF para aulas previstas no calendário acadêmico ou atividades complementares de estudo, pesquisa e
extensão.
2. Os professores deverão demandar aos seus coordenadores de cursos as necessidades de infraestrutura a cada
novo semestre para o ensino das disciplinas.
3. O setor de Tecnologia da Informação (TI) da FLF instala, conﬁgura e mantém a infraestrutura dos Laboratórios
de Informática em funcionamento.
4. O docente deverá informar com um dia de antecedência quando for necessário utilizar o laboratório em
horário extra.
5. Durante as aulas, o docente tem o direito de não permitir a presença de alunos estranhos à aula, visando o
bom andamento dos trabalhos.
6. Os horários vagos (inclusive aos sábados até 12h) podem ser utilizados pela comunidade acadêmica assistidos
pelo laboratorista, desde que seja avisado com antecedência na coordenação acadêmica. Trabalhos e estudos
devem ser comunicados com um dia de antecedência na coordenação.
7. Para a prática de tais atividades é vedado aos usuários:
Usar os equipamentos de forma inadequada e alterar localização de periféricos e componentes onde estão instalados (monitor,
mouse, teclado, estabilizador) inclusive a disposição de mobiliário e outros;
Alterar conﬁgurações de programas a menos que a atividade seja autorizada e assistida por monitor do laboratório ou professor;
Fazer download e instalação de qualquer tipo de arquivo ou programa não relacionado às atividades acadêmicas e sem permissão;
Praticar ou facilitar a prática de pirataria de softwares e dados de qualquer espécie, inclusive os desenvolvidos em atividade de
ensino e pesquisa;
Praticar a intrusão de qualquer espécie como: quebrar privacidade, utilizar conta alheia, tentar quebrar sigilo e/ou senha, ganhar
acesso de super-usuário e causar prejuízo da operação, ferramentas e programas;
Usar indevidamente os recurso disponíveis na Internet;
Divulgar coletivamente, pela rede, mensagens com conteúdo que possa ser considerado indecoroso, ofensivo ou causar qualquer
tipo de constrangimento;
Consumir ou portar alimentos ou bebidas nas dependências dos Laboratórios de Informática, seja no momento da aula ou no
período livre;
Deixar objetos pessoais nos laboratórios durante o período de intervalo, mesmo que seja utilizado no próximo horário;
Perturbar o ambiente com brincadeiras, algazarras e/ou qualquer outra atividade alheia às atividades de ensino e aprendizagem.
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