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REGULAMENTO DE USO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

✓ Entende-se por responsável pelo laboratório, a pessoa que está coordenando as
atividades no laboratório naquele momento;

✓ Entende-se por usuário(s), todas as pessoas que estiverem usufruindo da infraestrutura do
laboratório;

✓ NTI: Núcleo de Tecnologia da Informação;
✓ Credenciais: usuário (login) e senha;

➔ É dever do usuário a conservação e integridade dos equipamentos e acessórios que
estiver utilizando (Computadores, Projetores e Cabos), bem como a preservação das
etiquetas em cada equipamento;

➔ Para acessar os computadores, o usuário deverá possuir um login e senha, criados pelo
NTIC;

➔ As credenciais de acesso são pessoais e intransferíveis, logo, não é permitido o uso dos
equipamentos com credenciais de outros usuários;

➔ O login é padronizado da seguinte forma:
◆ Servidores e terceirizados: Número de SIAPE
◆ Alunos matrículados no Campus: matricula
◆ Outros: Seis primeiros digitos do CPF (sem pontos e traço)

➔ É de responsabilidade de cada usuário efetuar o backup de seus arquivos em dispositivos
externos, como pendrive, HD ou Nuvem (E-mail, Google Drive, Dropbox, etc). O NTIC não
se responsabiliza pela perda de arquivos;

➔ É permitido o uso de recursos de áudio nos computadores dos laboratórios desde que
sejam utilizados fones de ouvido, quando autorizado pelo responsável pelo laboratório no
momento;

➔ Não é permitido o uso de jogos nos computadores dos laboratórios, salvo para fins
educacionais, partindo a instalação por parte do NTIC, mediante solicitação do
responsável, estritamente para uso em suas atividades;

➔ Não é permitido o uso de sistemas de mensagens, redes sociais e outros recursos de
internet durante as aulas, exceto aqueles autorizados pelo responsável;

➔ Não é permitido o uso dos equipamentos para assistir filmes, séries ou vídeos de qualquer
natureza que não sejam objeto de estudo das disciplinas cursadas;

➔ Não é permitida a instalação ou uso de programas não autorizados pelo NTIC;
➔ Não é permitido ao usuário apagar ou modificar as configurações dos equipamentos ou

dos sistemas instalados;
➔ Não é permitido ao usuário remover ou substituir os acessórios dos computadores (ex.

mouse, teclado, cabos, etc);
➔ Não é permitido o consumo de alimentos ou líquidos no interior dos laboratórios;



➔ Não é permitido a movimentação das mesas do computadores, pois, quando movidas,
rompem os cabos ou desconectam eles, ocasionando falhas nos computadores;

➔ A fim de auditorias, todos os acessos são monitorados e os registros estão em posse do
NTIC;

➔ Casos referentes aos laboratórios de informática, não tratados neste regulamento, devem
ser esclarecidos no NTIC do Campus

➔ Caso seja identificado algum item com problema no laboratório, o usuário deverá
comunicar ao NTIC, solicitando providências:
◆ Enviar um e-mail para nti.trescoracoes@ifsuldeminas.edu.br;
◆ Abrir um chamado no SUAP: https://goo.gl/g49yHS;

.

Caso as regras sejam desrespeitadas, os envolvidos estarão sujeitos as sanções
disciplinares e administrativas do IFSULDEMINAS.
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