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Regras de uso do Laboratório de Informática 
 

Os usuários dos laboratórios de informáticas deverão respeitas todas as 
normas encontradas na portaria Nª 001/2021 da Faculdade CET de 02 de 
janeiro de 2021. 

   

É expressamente proibido aos Docentes, Discentes e Colaboradores da 
Faculdade CET:  

 O acesso a sites que veiculem material pornográfico de qualquer 
natureza ou que incitem à discriminação e à violência. O acesso ao 
material de pornografia infantil está sujeito às penalidades legais do 
Código Civil. 

 Criar páginas fechadas por senha ou de acesso restrito, assim como 
páginas ou imagens ocultas; 

 Usar o “e-mail” institucional para enviar mensagens que não sejam de 
cunho institucional e/ou profissional; 

 Promover ou fornecer informações de cunho instrutivo sobre 
atividades ilícitas; promoção de danos materiais, morais ou outros que 
possam gerar prejuízos efetivos contra qualquer grupo ou indivíduo; 

 O uso e divulgação de programas invasivos, tais como vírus, que 
sejam prejudiciais aos softwares e hardwares instalados; 

 A participação em listas de discussão, que não sejam de interesse 
institucional ou acessos a plataforma de streams para acessos a filmes 
shows outras formas de consumo de mídias digitais que não sejam do 
interesse da faculdade; 

 A utilização de identidade falsa para correio eletrônico ou outros usos 
da rede; 

 A utilização para divulgação de pornografia, racismo e ideologias 
preconceituosas, bem como para práticas rudes ou obscenas; 

 Efetuar download ou cópia de músicas ou vídeos, como arquivos MP3 
e outros; e acesso a sites de áudio on-line e vídeo on-line plataformas 
streams; 

 Qualquer tipo de Jogos on-line ou salvos no PC; 
 E terminantemente proibido o compartilhamento de senha 

Institucional de uso próprio; 
 E expressamente proibido lanchar, beber água nos laboratórios;  
 E expressamente proibido o uso de celular nos laboratórios; 
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 Instalação e uso de softwares que burlem a política de segurança 
implementada pelo firewall de proteção da rede de computadores da 
Faculdade CET, tais como: ULTRASURF e Proxy de navegação, 
programas de sniffies de redes e outros softwares malicioso;  

 Instalação softwares nos computadores dos setores administrativos 
sem permissão do setor técnico de informática, exceto os com 
autorização prévia da Direção Geral; 

 Salvar arquivos pessoais nos Servidores físicos ou virtuais; 
 Mudança de ambiente dos móveis e equipamentos dos laboratórios de 

informática sem a autorização prévia do Diretor Geral, pois todos 
estão tombados de acordo com cada laboratório. 

 Alteração e retirada dos cabos e conectores das tomadas para 
instalação de computadores pessoais. 

 Só poderão ser instalados nos computadores da Faculdade CET 

programas e softwares de interesses institucionais e com autorização, 

prévia, da Diretoria. 

Para Acesso: 

Do Professor 

 Necessário Agendamento do laboratório para acesso a aulas, com pelo 
menos 24horas de antecedência 

o Somente será permitido o acesso a aula sem agendamento em 
caso do mesmo se encontrar totalmente livre no momento da 
aula. 

 O professor, orientador e tutor, deverá esta presente durante toda a 
hora reservada, sendo o mesmo responsável pelo laboratório durante 
intervalo todo o período em que se encontrar presente; 

 Quando na aula prática, o docente deverá permanecer no laboratório 
de informática até a chegada do técnico de informática que fará a 
supervisão dos equipamentos de informática 
 
 

Do Aluno: 

 Terá acesso ao laboratório apenas quando ele não se encontra em uso 
para aulas; 

 O aluno terá acesso pelo período de uma hora, podendo ser prorrogado 
por tempo ilimitado dependendo da disponibilidade do equipamento 

o Em caso de Lista de espera o aluno perderá o acesso ao 
computador após uma hora de uso, devendo o mesmo ser 
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avisado com pelo menos 5 minutos de antecedência do fim de 
seu período de uso.  

 O aluno poderá reservar o computador para uso dentro do horário 
estipulado pela diretoria da Faculdade para acesso ao laboratório e ele 
não se encontrar com aula agendadas para o horário. 

 O Acesso do aluno deverá ser registrado o horário e máquina acessada 
por ele. 

 

 
Atenciosamente,  
 
 
 
A Direção 


