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FACULDADE SÃO JOSÉ

Regulamentação para utilização do Laboratório de Informática


CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.lº O Laboratório de Informática da Faculdade pode ser usado exclusivamente por:

I) Alunos do Curso de Graduação da Faculdade;

lI) Professores da Faculdade.

& 1 ° Para utilizar o Laboratório, o usuário deverá estar previamente cadastrado e apresentar a carteira institucional do aluno.

& 2° O computador que gere o sistema (servidor) é de uso exclusivo dos funcionários e estagiários do Laboratório.

& 3° Pessoas não cadastradas não poderão permanecer nas dependências do Laboratório.

Art. 2° O Laboratório funcionará de Segunda a Sexta-feira, nos horários de funcionamentos dos cursos da FSJ.

Parágrafo único - O Laboratório não funcionará nos dias em que não houver expediente na Faculdade.


CAPÍTULO II

DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS

Art. 3° São direitos dos usuários:

I) usar os equipamentos do Laboratório, respeitadas as normas deste regulamento;

lI) obter assistência de estagiários ou funcionários do Laboratório, em caso de problemas técnicos do sistema.

Art. 4° É vedado aos usuários:

I) nas dependências do Laboratório:

a) agredir fisicamente outras pessoas;

b) agredir verbalmente ou desrespeitar outras pessoas;

c) usar vocabulário de baixo calão

d) fumar;

e) ingerir qualquer tipo de alimento ou bebida;

f) perturbar a ordem;

II) desobedecer determinação de pessoa responsável pelo setor, no exercício de sua função;

III) causar dano ao patrimônio da universidade ou de terceiro locado nas instalações do Laboratório;

IV) fazer transferências, pela intemet, de arquivos muito grandes;

V) utilizar o disco rígido para gravar arquivos de qualquer natureza, a não ser durante a sessão de utilização do equipamento, até que o arquivo seja gravado em disquete;

VI) nos horários de pico de utilização do sistema:
a) rodar programa computacionalmente intensivo;

VII) deixar de executar antivírus antes de abrir qualquer arquivo em disquete ou CD;

VIII) consertar os equipamentos do Laboratório;

IX) desorganizar o laboratório;

X) desenvolver ou disseminar vírus de computador nos equipamentos do Laboratório;

XI) reconfigurar qualquer máquina (estação, terminal, microcomputador, impressora, etc.);

XII) utilizar os equipamentos para fins pessoais, ou qualquer outro tipo de atividade incompatível com as tarefas acadêmicas (inclusive jogos);

XIII) assumir identidade de outra pessoa para utilizar os equipamentos do Laboratório:

XIV) utilização de links pornográficos e serviços de mensagem;

XV) publicar ou enviar produto de trabalho de outras pessoas, violando direitos autorais;

XVI) criar ou utilizar programas que tenham o objetivo de obter senhas de outros usuários;

XVII) instalar softwares nos equipamentos, sem a prévia autorização da administração do	 Laboratório;

XVIII) retirar qualquer material ou equipamento Laboratório sem a autorização por escrito da administração.

Parágrafo único - É dever de todo usuário zelar pelo bom uso e funcionamento dos equipamentos do Laboratório.


CAPÍTULO III

DA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO

Art. 5° O usuário poderá utilizar os equipamentos do Laboratório, dentro do horário de 	funcionamento, com limitação de tempo.

§ 1° Nos horários de pico de utilização, o tempo de utilização do equipamento ficará limitado em 50 (cinqüenta) minutos por usuário.

        § 2° Entende-se por horário de pico de utilização aquele em que todas as máquinas disponíveis do Laboratório estiverem ocupadas e em que haja, pelo menos, um usuário aguardando para utilizar os equipamentos.

§ 3° O aluno somente terá acesso ao laboratório de informática em seu horário de aula sob a autorização escrita do coordenador do curso.

         § 4° O responsável pelo laboratório de informática manterá quadro de horários do qual constarão nome e horário de entrada dos usuários, para que seja feito o controle da utilização.

§ 5° O gerenciamento da utilização ficará a cargo do estagiário ou do funcionamento de plantão.



CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO GESTORA


Art. 6° Compete ao responsável pelo laboratório de informática:

I) garantir o funcionamento do Laboratório;

lI) vistoriar arquivos de usuários do sistema sob sua responsabilidade, de forma a garantir os dados neles contidos, podendo apagar arquivos de usuários gravados no disco rígido;

III) zelar pelo bom funcionamento do Laboratório e de seus equipamentos;

IV) afixar quadro de horários para que, nos horários de pico de utilização, possa ser democratizado o acesso aos equipamentos.



CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES PENAIS


Art. 7° Serão aplicadas, ao usuário que violar as proibições do art. 4°, as seguintes penalidades:

I) de advertência, nos casos de:

a) violação dos incisos lI, IV, V, VI, VII e IX;

b) violação das alíneas "d", “e” e”f”  do inciso I;

c) violação do inciso III, sendo o dano culposo;

lI) de suspensão do direito de utilização do Laboratório por 30 (trinta) dias, nos casos de:

a) violação das alíneas “b” e “c” do inciso I

b) violação dos incisos VIII, XI, XII, XVII e XVIII.

c) acumulação de duas advertências no período de um ano;

III) de suspensão do direito de utilização do Laboratório por um ano, nos casos de acumulação de duas suspensões (de 30 dias) no período de dois anos;

IV) de perda do direito de utilização do laboratório, nos casos de:

a) violação da alínea "a “ do inciso I;

b) violação do inciso III, sendo o dano doloso;

c) violação dos incisos X, XIII, XV, XVI, XVIII.

Art. 8° Aos usuários acusados serão garantidos a ampla defesa e o contraditório.

Art. 9° A implantação de qualquer penalidade prevista neste regulamento não exclui a responsabilidade civil ou penal do infrator.


CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


A             Art.10° A Comissão Gestora poderá estabelecer horário provisório de funcionamento do Laboratório, até que seja contratado pessoal necessário para funcionamento em horário pleno.

Art. 11° A Direção Geral da FSJ divulgará este regulamento:

I) afixando cópia nas dependências do Laboratório;

II) enviando cópias ao Colegiado de Graduação e ao órgão de representação discente.

Art. 12° Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação.
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