
REGRAS DE USO DOS LABORATÓRIOS DE GRADUAÇÃO DO

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

1. Geral:

1.1 É  esperado  que  todos  os  usuários  do  laboratório  sejam

responsáveis  pelos  seus  atos  ao  usar  o  computador,  incluindo  a

internet.

1.2  O laboratório é feito para estudos, sendo de uso livre para os alunos,

desde que as regras deste documento sejam respeitadas e que não

seja tirada a oportunidade de alguém que queira estudar.

1.3  O monitor do laboratório está autorizado a encerrar a sessão do

usuário caso o mesmo descumpra com alguma das regras presentes

neste documento.

1.4  Caso  a  conduta  do  aluno  não  seja  compatível  com  as  regras

descritas  neste  documento,  seu  acesso  ao  LabGrad  poderá  ser

bloqueado,  e  sua conduta  relatada  ao coordenador  de  seu  curso

para  que  as  devidas  providências  administrativas  sejam tomadas,

assim  como  relatado  no  documento  “Diretiva  Disciplinar  para  os

LabGrads”.

2. Administrativo:

2.1 Para que todos possam manter a concentração em seus estudos, o

nível de ruído no Laboratório deve ser o mínimo possível. Por favor,

não  deixe  o  telefone  tocar,  evite  conversas  paralelas  ou  ouvir

músicas sem os fones de ouvido no laboratório.



2.2 Não serão permitidas conversas com alto tom de voz dentro dos

laboratórios,  podendo  ser  solicitado  por  um  monitor  que  o  aluno

retire-se do ambiente de estudos. 

2.3  Não  serão  permitidas  pessoas  em  pé  ao  lado  de  usuários  dos

laboratórios.  O  computador  é exclusivamente  de  uso  individual,

sendo  liberado  o  uso  acompanhado  desde  que  ambos  estejam

sentados e que não estejam incomodando os demais alunos.

2.4  Não tente consertar qualquer equipamento que esteja apresentando

mal  funcionamento.  Ao  encontrar  algum  problema,  procure  um

monitor do laboratório.

2.5  É proibido fumar, beber,  comer ou realizar qualquer outra atividade

que atente contra a limpeza e boa manutenção física do ambiente.

Mantenha o laboratório limpo e os equipamentos organizados.

2.6  Os laboratórios são exclusivos para os alunos dos cursos de Ciência

da Computação e Engenharia da  Computação;  alunos de  outros

cursos devem requisitar acesso mediante um professor.

3. Conteúdo inapropriado:

3.1  Conteúdos  controversos  (ex:  pornografia)  não  são  apropriados

perante o ponto de vista acadêmico e estritamente proibidos.

3.2  Em caso de suspeita  de infração embasada pelos  monitores,  os

usuários podem ter seus históricos monitorados.

3.3  Também  não  estão  permitidos  jogos  online  ou  instalados  no

computador, bem como acesso de streaming de vídeo em geral.

3.4  Vários sites são bloqueados na rede dos LabGrads com o intuito de

manter os laboratórios para uso estritamente acadêmico e seguro.



Sendo assim, o uso de qualquer método para desbloquear o acesso

à  estes  sites  é  proibido  e  o  aluno  que  cometer  este  tipo  de

transgressão terá sua conta bloqueada de acordo com a “Diretiva

Disciplinar para os LabGrads”.

4. Uso das contas:

4.1 Cada  usuário  tem  sua  própria  conta,  pessoal  e  intransferível.

Lembre-se sempre de fazer logout da sua  conta ao terminar de usar

os laboratórios. Os monitores não se responsabilizam por  sessões

abertas sem a presença do aluno proprietário.

4.2  Usuários não podem/devem acessar arquivos de outros usuários à

menos que a permissão seja dada pelo próprio dono do arquivo.

4.3  Programas  não  podem  ser  instalados  no  laboratório  sem  a

supervisão de um monitor.

4.4  Largura de banda é um recurso limitado. Quando a conexão estiver

apresentando lentidão, poderá lhe ser solicitado que cesse qualquer

atividade que use uma grande largura de banda.

4.5  É proibido o download e armazenamento de qualquer conteúdo que

viole as leis sobre Direitos Autorais (Lei Federal N°9.610 de 19 de

Fevereiro  de  1998)  nos  LabGrads.  Caso  um  monitor  detecte  tal

situação, ele pode excluir os arquivos que estejam irregulares sem

aviso prévio.

4.6  Existe uma cota de armazenamento para cada conta (5 GB) devido

à limitações de espaço no servidor. O Laboratório de Administração

de  Redes,  membro  administrador  dos  LabGrads,  se  reserva  no

direito de bloquear  o acesso à contas que excederem o limite de

espaço de armazenamento estabelecido.



5. Notebooks:

5.1 É proibido  o  uso de notebooks nas bancadas de computadores.

Mais uma vez, tenha bom senso e não ocupe uma vaga quando há

uma bancada própria para notebooks.

5.2  Notebooks não devem ser conectados à rede cabeada de internet,

sendo permitido apenas o uso da rede wireless.

6. Bom senso:

6.1 Você é responsável pelo seu comportamento dentro do laboratório.

As regras acima não estão completas, e mesmo que uma atitude em

particular não esteja listada como proibida, você deve usar de bom

senso – se você vai incomodar outras pessoas, se vai danificar um

computador ou a rede, não faça.

7. Monitores: 

7.1 O monitor de laboratório tem a obrigação de zelar pelo laboratório,

bem como cumprir e certificar o exercício de todas as regras listadas

neste documento. O monitor pode pedir silêncio ou que um usuário

saia do laboratório se o assim achar necessário.


