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NORMAS DE USO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

O aluno é responsável pela boa utilização da máquina durante o horário de uso. Qualquer anormalidade de 
funcionamento deve ser comunicada imediatamente ao administrador ou responsável pelo laboratório. 

O laboratório é de uso exclusivamente acadêmico, e é expressamente proibido: 

1. Praticar atividades que afetem ou coloquem em risco as instalações bem como atividades ou práticas que 
promovam o desperdício de recurso de energia.

2. Mudar os periféricos dos computadores sem autorização do responsável.

3. Utilizar qualquer equipamento de forma danosa ou agressiva ao mesmo. 

4. Desmontar quaisquer equipamentos ou acessórios do laboratório, sob qualquer pretexto, assim como 
remover equipamentos do local a eles destinados (mesmo dentro do recinto).  

5. Uso de celular para conversas ou reprodução de músicas.

6. Perturbar o ambiente com qualquer atividade alheia às atividades acadêmicas. O laboratório é um local 
de estudo e, portanto, devem ser observados a ordem e silêncio. 

7. Fumar, levar comidas ou bebidas ao laboratório. 

8. Acessar SITES IMPRÓPRIOS,  PORNOGRÁFICOS E REDES SOCIAIS, mensageiros instantâneos e 
afins. 

9. Desenvolver e/ou disseminar vírus nos equipamentos do laboratório. 

10. Utilizar  recursos  do  laboratório  para  ação  ofensiva  (ou  autoria  de  material  ofensivo)  de  qualquer 
natureza, incluindo social, racial e religiosa. 

11. Modificar a configuração das máquinas, Instalar/remover programas/software, a menos que autorizado e 
devidamente assistido por um monitor do laboratório.  

12. Praticar intrusão de qualquer espécie, tal como quebrar privacidade, tentar quebrar sigilo e/ou senha, 
ganhar acesso, obter senhas de outros usuários, causar prejuízo de operação do sistema em detrimento 
dos demais usuários,  utilizar  programas para burlar  o  sistema,  bloquear  as ferramentas  de auditoria 
automática e/ou outras ações semelhantes. 

13. Usar indevidamente os recursos disponíveis na Internet. 

A não  observação  de  qualquer  um  dos  itens  acima  e/ou  a  detecção  de  qualquer  conduta  e/ou  método 
considerado inadequado, ilegal, imoral, ofensivo e/ou antiético por parte do usuário será passível de punições 
como advertência, bloqueio de senha por período determinado e consequente proibição de uso dos laboratórios. 

IMPORTANTE:  O CEFET-MG Unidade  de  Nepomuceno  não  se  responsabiliza  pela  segurança  ou 
integridade  dos  dados  armazenados,  sendo,  portanto,  recomendável  fazer  backup  após  o  uso  da 
máquina. 
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