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POLÍTICAS DE ACESSO AOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
 
 
Os laboratórios de informática deste estabelecimento de ensino superior público são de 
natureza pedagógica, destinando-se, prioritariamente, ao desenvolvimento de atividades 
acadêmicas a toda comunidade universitária como forma de democratizar e universalizar o 
acesso às tecnologias de informação e comunicação por meio da incorporação, pelos sujeitos da 
educação e pela comunidade acadêmica, da cultura do uso consciente e responsável desses 
recursos. Esses laboratórios dispõem de estações de trabalho com softwares básicos e de 
diversas outras categorias educacionais e de possível aplicação pedagógica, além de acesso às 
mídias eletrônicas, ópticas e acesso à rede mundial de computadores (Internet)
 
Parte dos softwares disponíveis nesses laboratórios de informática segue a política de uso do 
software livre, a qual preconiza a utilização, cópia e redistribuição desses softwares, 
possibilitando alteração de seu código fonte, tornando público e sem ôn
são devidamente licenciados e registrados junto às empresas distribuidoras dos mesmos.
 
 
HORÁRIO 
 
• O laboratório de uso geral funciona de SEGUNDA a SEXTA
exceto em feriados e recessos dispostos no calendário
• Os laboratórios de informática de aula são utilizados de acordo com o agendamento 
feito pelo professor, com a antecedência, sugerida pelo apoio didático.
 
 
ACESSO AOS LABORATÓRIOS 
 
• A utilização dos equipamentos computacionais dos laboratóri
para atividades acadêmicas, de pesquisa e de extensão. É necessária uma autorização especial 
da direção para utilização para qualquer outra finalidade.
 
• É proibido propagar ou manter site(s) na Internet com conteúdos ilícitos, ileg
venham a ferir as diretrizes da UFRPE (ensino, pesquisa e extensão), como por exemplo, mas 
não restrito a, os que envolvam pornografia (adulto/ infantil), racismo, indução religiosa, 
comércio, propaganda e incentivo a atos de terrorismo.
 
• É proibido utilizar o acesso à internet para instigar, ameaçar, ofender, abalar a imagem, 
invadir a privacidade ou prejudicar outros membros da comunidade da internet.
 
• Não é permitido desenvolver, manter, usar ou divulgar meios que possibilitem a 
violação de computadores da rede. 
o É proibido desligar, abrir, mover ou mexer, de forma indevida, em qualquer 
equipamento, computador ou periférico
 
• presente nos laboratórios. 
o Toda documentação, arquivo, dado ou informação obtidos através da rede, que tenham 
propriedade registrada 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE 
UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA – UAST 

Avenida Gregório Ferraz Nogueira, S/N 
Bairro: José Tomé de Souza Ramos 

CEP: 56909-535 - Serra Talhada / PE 

POLÍTICAS DE ACESSO AOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

Os laboratórios de informática deste estabelecimento de ensino superior público são de 
se, prioritariamente, ao desenvolvimento de atividades 

comunidade universitária como forma de democratizar e universalizar o 
acesso às tecnologias de informação e comunicação por meio da incorporação, pelos sujeitos da 
educação e pela comunidade acadêmica, da cultura do uso consciente e responsável desses 

rsos. Esses laboratórios dispõem de estações de trabalho com softwares básicos e de 
diversas outras categorias educacionais e de possível aplicação pedagógica, além de acesso às 
mídias eletrônicas, ópticas e acesso à rede mundial de computadores (Internet).

Parte dos softwares disponíveis nesses laboratórios de informática segue a política de uso do 
software livre, a qual preconiza a utilização, cópia e redistribuição desses softwares, 
possibilitando alteração de seu código fonte, tornando público e sem ônus seu uso, os demais 
são devidamente licenciados e registrados junto às empresas distribuidoras dos mesmos.

O laboratório de uso geral funciona de SEGUNDA a SEXTA-FEIRA, das 8:00 às 22:00, 
exceto em feriados e recessos dispostos no calendário acadêmico. 

Os laboratórios de informática de aula são utilizados de acordo com o agendamento 
feito pelo professor, com a antecedência, sugerida pelo apoio didático. 

A utilização dos equipamentos computacionais dos laboratórios é permitida somente 
para atividades acadêmicas, de pesquisa e de extensão. É necessária uma autorização especial 
da direção para utilização para qualquer outra finalidade. 

É proibido propagar ou manter site(s) na Internet com conteúdos ilícitos, ileg
venham a ferir as diretrizes da UFRPE (ensino, pesquisa e extensão), como por exemplo, mas 
não restrito a, os que envolvam pornografia (adulto/ infantil), racismo, indução religiosa, 
comércio, propaganda e incentivo a atos de terrorismo. 

oibido utilizar o acesso à internet para instigar, ameaçar, ofender, abalar a imagem, 
invadir a privacidade ou prejudicar outros membros da comunidade da internet.

Não é permitido desenvolver, manter, usar ou divulgar meios que possibilitem a 
 

É proibido desligar, abrir, mover ou mexer, de forma indevida, em qualquer 
equipamento, computador ou periférico 

Toda documentação, arquivo, dado ou informação obtidos através da rede, que tenham 

Os laboratórios de informática deste estabelecimento de ensino superior público são de 
se, prioritariamente, ao desenvolvimento de atividades 

comunidade universitária como forma de democratizar e universalizar o 
acesso às tecnologias de informação e comunicação por meio da incorporação, pelos sujeitos da 
educação e pela comunidade acadêmica, da cultura do uso consciente e responsável desses 

rsos. Esses laboratórios dispõem de estações de trabalho com softwares básicos e de 
diversas outras categorias educacionais e de possível aplicação pedagógica, além de acesso às 

. 

Parte dos softwares disponíveis nesses laboratórios de informática segue a política de uso do 
software livre, a qual preconiza a utilização, cópia e redistribuição desses softwares, 

us seu uso, os demais 
são devidamente licenciados e registrados junto às empresas distribuidoras dos mesmos. 

FEIRA, das 8:00 às 22:00, 

Os laboratórios de informática de aula são utilizados de acordo com o agendamento 

os é permitida somente 
para atividades acadêmicas, de pesquisa e de extensão. É necessária uma autorização especial 

É proibido propagar ou manter site(s) na Internet com conteúdos ilícitos, ilegais ou que 
venham a ferir as diretrizes da UFRPE (ensino, pesquisa e extensão), como por exemplo, mas 
não restrito a, os que envolvam pornografia (adulto/ infantil), racismo, indução religiosa, 

oibido utilizar o acesso à internet para instigar, ameaçar, ofender, abalar a imagem, 
invadir a privacidade ou prejudicar outros membros da comunidade da internet. 

Não é permitido desenvolver, manter, usar ou divulgar meios que possibilitem a 

É proibido desligar, abrir, mover ou mexer, de forma indevida, em qualquer 

Toda documentação, arquivo, dado ou informação obtidos através da rede, que tenham 
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 (direitos autorais), não podem ser copiadas, modificadas, disseminadas ou usadas dentro 
da rede da UFRPE, no todo ou em parte, sem permissão expressa do detentor dos direitos 
autorais. 

 Os recursos computacionais não podem ser usados 
texto, imagem ou som que possam ser considerados ofensivos, abusivos ou 
discriminatórios. 

 Não é recomendável abandonar o computador com programas abertos. A instituição não 
se responsabilizará por perdas de dados ou da
sessão (conta eletrônica), softwares ou páginas pessoais abertos. É de responsabilidade 
EXCLUSIVA do aluno fechar sua sessão de login, email e ou sofwares, após o término de 
sua utilização. 

 
• É ESTRITAMENTE proibido f
e/ou imorais ou para fins lucrativos. Nenhum software ou equipamento do laboratório poderá 
ser usado para fins comerciais, incluindo a
proibidos abrangem, mas não são limitados a, desenvolvimento de programas, processamento 
de dados ou preparação e apresentação de material publicitário
 É proibido tentar obter acesso ilegal ou sem autorização ao banco de dados da UFRPE 

ou de terceiros.  Não é permi
 
• É terminantemente proibido fumar no ambiente dos laboratórios.
 
• Deve-se tentar manter o ambiente de trabalho e estudo dentro do laboratório, evitando 
barulho abusivo, aparelhos de som ligados, celulare
devem permanecer no silencioso) ou conversas em excesso.
 
• Deve-se notificar ao NTI, por email nti.uast@ufrpe.br, qualquer ocorrência que possa 
por em perigo os usuários e/ou instalações dos laboratórios de infor
 
• É proibida a retirada, remoção ou empréstimo de qualquer equipamento, incluindo 
mouse, teclado, monitor, cabo de rede, etc. dos laboratórios, sem autorização prévia e registro 
do NTI, sob pena de responsabilidade legal.
 
• Para uma melhor conservação dos equipamentos não se deve desligar as máquinas 
diretamente pelo botão desligar, exceto em casos de travamento.
 
• Deve-se zelar pelo estado de conservação dos laboratórios e dos equipamentos e pela 
limpeza das salas. 
 
• Ao usuário que estiver usando o computador na hora do encerramento do expediente 
(22 horas), solicitamos o 
desligamento do mesmo. 
 
 
USO DOS COMPUTADORES 
 
• É proibida qualquer atitude que possa danificar os computadores e equipamentos da 
instituição. 
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(direitos autorais), não podem ser copiadas, modificadas, disseminadas ou usadas dentro 
ou em parte, sem permissão expressa do detentor dos direitos 

Os recursos computacionais não podem ser usados para mostrar, armazenar ou transmitir 
texto, imagem ou som que possam ser considerados ofensivos, abusivos ou 

Não é recomendável abandonar o computador com programas abertos. A instituição não 
se responsabilizará por perdas de dados ou danos morais de alunos que deixarem sua 
sessão (conta eletrônica), softwares ou páginas pessoais abertos. É de responsabilidade 
EXCLUSIVA do aluno fechar sua sessão de login, email e ou sofwares, após o término de 

É ESTRITAMENTE proibido fazer uso da rede da UFRPE para fins comerciais, ilegais 
e/ou imorais ou para fins lucrativos. Nenhum software ou equipamento do laboratório poderá 
ser usado para fins comerciais, incluindo a condução de uma empresa pessoal. Tais usos 

s não são limitados a, desenvolvimento de programas, processamento 
de dados ou preparação e apresentação de material publicitário particular.  

É proibido tentar obter acesso ilegal ou sem autorização ao banco de dados da UFRPE 
ou de terceiros.  Não é permitido comer ou beber no ambiente dos laboratórios.

É terminantemente proibido fumar no ambiente dos laboratórios. 

se tentar manter o ambiente de trabalho e estudo dentro do laboratório, evitando 
barulho abusivo, aparelhos de som ligados, celulares com som muito alto (de preferência, eles 
devem permanecer no silencioso) ou conversas em excesso. 

se notificar ao NTI, por email nti.uast@ufrpe.br, qualquer ocorrência que possa 
instalações dos laboratórios de informática. 

É proibida a retirada, remoção ou empréstimo de qualquer equipamento, incluindo 
mouse, teclado, monitor, cabo de rede, etc. dos laboratórios, sem autorização prévia e registro 
do NTI, sob pena de responsabilidade legal. 

conservação dos equipamentos não se deve desligar as máquinas 
diretamente pelo botão desligar, exceto em casos de travamento. 

se zelar pelo estado de conservação dos laboratórios e dos equipamentos e pela 

r usando o computador na hora do encerramento do expediente 

É proibida qualquer atitude que possa danificar os computadores e equipamentos da 

(direitos autorais), não podem ser copiadas, modificadas, disseminadas ou usadas dentro 
ou em parte, sem permissão expressa do detentor dos direitos 

para mostrar, armazenar ou transmitir 

Não é recomendável abandonar o computador com programas abertos. A instituição não 
nos morais de alunos que deixarem sua 

sessão (conta eletrônica), softwares ou páginas pessoais abertos. É de responsabilidade 
EXCLUSIVA do aluno fechar sua sessão de login, email e ou sofwares, após o término de 

azer uso da rede da UFRPE para fins comerciais, ilegais 
e/ou imorais ou para fins lucrativos. Nenhum software ou equipamento do laboratório poderá 

condução de uma empresa pessoal. Tais usos 
s não são limitados a, desenvolvimento de programas, processamento 

É proibido tentar obter acesso ilegal ou sem autorização ao banco de dados da UFRPE 
tido comer ou beber no ambiente dos laboratórios. 

se tentar manter o ambiente de trabalho e estudo dentro do laboratório, evitando 
s com som muito alto (de preferência, eles 

se notificar ao NTI, por email nti.uast@ufrpe.br, qualquer ocorrência que possa 

É proibida a retirada, remoção ou empréstimo de qualquer equipamento, incluindo 
mouse, teclado, monitor, cabo de rede, etc. dos laboratórios, sem autorização prévia e registro 

conservação dos equipamentos não se deve desligar as máquinas 

se zelar pelo estado de conservação dos laboratórios e dos equipamentos e pela 

r usando o computador na hora do encerramento do expediente 

É proibida qualquer atitude que possa danificar os computadores e equipamentos da 
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• É proibida a substituição de equipamentos como mouse, teclado e etc., de uma máquina 
para outra, sem a prévia autorização do responsável pelos laboratórios.
 
• É proibido o uso de jogos nos laboratórios. A exceção é quando os mesmos forem usados 
nas aulas de disciplinas específicas ou em pesquisas, ou ainda, quando autorizados por 
professores e/ou administradores. 
 
• É estritamente proibido o acesso de sites com conteúdo ilícito ou imoral.
 
• É proibido instalar qualquer tipo de softwares nos computadores, fora da sua á
rede, sem a prévia autorização 
do NTI, sob pena de responsabilidade legal.
 
• Quaisquer sites da internet que não tenham a finalidade acadêmica poderão ser 
bloqueados para acesso. 
 
• É proibido usar travamento de janelas (“lockscreen”) ou qualquer p
de terminal. 
 
 
•  É proibido copiar softwares proprietários, sem a autorização legal. Pirataria é crime!
 
• É proibido fazer download de material que não seja para utilização em disciplinas ou 
projetos de pesquisa (por exemplo, músicas,
 
• Não é permitido violar a privacidade dos outros utilizadores.
 
• Não se deve utilizar nenhum dos serviços disponibilizados na rede para perturbar 
outros indivíduos. 
 
• É proibido re-configurar softwar
serviço, sem prévia autorização do NTI. A reconfiguração de hardware e software dos 
equipamentos informáticos pode causar avarias temporárias ou até permanentes ou causar 
funcionamento diferente do desejado.
 
• É proibido instalar qualquer software pirata nos computadores.
 
• Antes de abrir um anexo de email, o usuário DEVE prestar atenção a remetentes que não 
conhece ou às mensagens cujo assunto lhe pareça estranho. Se o seu programa o permitir, 
passe primeiro os anexos por um detector de vírus. Só abra os anexos que tiver certeza da 
fonte. 
 
 
DIREITOS DOS USUÁRIOS 
 
• Ter acesso aos recursos computacionais existentes nos laboratórios de acordo com as 
normas acima estabelecidas. 
 
• Ter acesso à Internet (exceto e
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substituição de equipamentos como mouse, teclado e etc., de uma máquina 
para outra, sem a prévia autorização do responsável pelos laboratórios. 

É proibido o uso de jogos nos laboratórios. A exceção é quando os mesmos forem usados 
s específicas ou em pesquisas, ou ainda, quando autorizados por 

 

É estritamente proibido o acesso de sites com conteúdo ilícito ou imoral. 

É proibido instalar qualquer tipo de softwares nos computadores, fora da sua á

do NTI, sob pena de responsabilidade legal. 

Quaisquer sites da internet que não tenham a finalidade acadêmica poderão ser 

É proibido usar travamento de janelas (“lockscreen”) ou qualquer programa de bloqueio 

É proibido copiar softwares proprietários, sem a autorização legal. Pirataria é crime!

É proibido fazer download de material que não seja para utilização em disciplinas ou 
projetos de pesquisa (por exemplo, músicas, jogos, desenhos, animações, seriados, filmes, etc).

Não é permitido violar a privacidade dos outros utilizadores. 

Não se deve utilizar nenhum dos serviços disponibilizados na rede para perturbar 

configurar software ou hardware relacionado com qualquer tipo de 
serviço, sem prévia autorização do NTI. A reconfiguração de hardware e software dos 
equipamentos informáticos pode causar avarias temporárias ou até permanentes ou causar 
funcionamento diferente do desejado. 

É proibido instalar qualquer software pirata nos computadores. 

Antes de abrir um anexo de email, o usuário DEVE prestar atenção a remetentes que não 
conhece ou às mensagens cujo assunto lhe pareça estranho. Se o seu programa o permitir, 

os anexos por um detector de vírus. Só abra os anexos que tiver certeza da 

Ter acesso aos recursos computacionais existentes nos laboratórios de acordo com as 

Ter acesso à Internet (exceto em casos de paradas por problemas técnicos).

substituição de equipamentos como mouse, teclado e etc., de uma máquina 

É proibido o uso de jogos nos laboratórios. A exceção é quando os mesmos forem usados 
s específicas ou em pesquisas, ou ainda, quando autorizados por 

 

É proibido instalar qualquer tipo de softwares nos computadores, fora da sua área na 

Quaisquer sites da internet que não tenham a finalidade acadêmica poderão ser 

rograma de bloqueio 

É proibido copiar softwares proprietários, sem a autorização legal. Pirataria é crime! 

É proibido fazer download de material que não seja para utilização em disciplinas ou 
jogos, desenhos, animações, seriados, filmes, etc). 

Não se deve utilizar nenhum dos serviços disponibilizados na rede para perturbar 

e ou hardware relacionado com qualquer tipo de 
serviço, sem prévia autorização do NTI. A reconfiguração de hardware e software dos 
equipamentos informáticos pode causar avarias temporárias ou até permanentes ou causar 

Antes de abrir um anexo de email, o usuário DEVE prestar atenção a remetentes que não 
conhece ou às mensagens cujo assunto lhe pareça estranho. Se o seu programa o permitir, 

os anexos por um detector de vírus. Só abra os anexos que tiver certeza da 

Ter acesso aos recursos computacionais existentes nos laboratórios de acordo com as 

m casos de paradas por problemas técnicos). 
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• Poder elaborar trabalhos diretamente relacionados a disciplinas e/ou projetos de 
pesquisa da Instituição. 
 
 
PUNIÇÕES 
 
A não observância de qualquer um dos itens presentes nesta norma e/ou a detecção de 
qualquer conduta e/ou método considerado inadequado, ilegal, imoral, ofensivo e/ou antiético 
por parte do infrator será passível de punições, conforme o descrito a seguir.
 
 
• 1ª ocorrência: Advertência verbal.
 
• 2ª ocorrência: Advertência e registro do ocorrido
 
• 3ª ocorrência: Suspensão do uso do laboratório por 1 mês. (referente ao laboratório de 
uso geral) 
 
Infrações consideradas graves ou a reincidência contínua de infrações leves podem levar ao 
pedido de afastamento do aluno da Universidade ou à abertura de inquérito administrativo.
 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
• O NTI reserva-se o direito de monitorar a rede e tomar providências nos casos de 
descumprimento das normas de uso dos laboratórios.
 
• A limpeza do laboratório (retirada 
realizada, diariamente, pelos funcionários responsáveis. Uma vez por mês os laboratórios 
passarão por uma limpeza mais pesada, englobando: limpeza do ar
pó dos micros ou limpeza dos mesmos com um pano limpo e seco, retirada do lixo, varrida e 
passagem de pano. 
 
• Durante o uso dos equipamentos, aconselhamos realizar salvamento dos arquivos de 
trabalho a cada quinze minutos, evitando perda de dados caso ocorra queda de energia ou 
alguma situação imprevista. 
 
• Qualquer problema ou situação que surja que não esteja contemplada nestas normas, 
será submetida à avaliação do NTI. 
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Poder elaborar trabalhos diretamente relacionados a disciplinas e/ou projetos de 

A não observância de qualquer um dos itens presentes nesta norma e/ou a detecção de 
r conduta e/ou método considerado inadequado, ilegal, imoral, ofensivo e/ou antiético 

por parte do infrator será passível de punições, conforme o descrito a seguir. 

1ª ocorrência: Advertência verbal. 

2ª ocorrência: Advertência e registro do ocorrido junto as Direções desta Unidade.

3ª ocorrência: Suspensão do uso do laboratório por 1 mês. (referente ao laboratório de 

Infrações consideradas graves ou a reincidência contínua de infrações leves podem levar ao 
o da Universidade ou à abertura de inquérito administrativo.

se o direito de monitorar a rede e tomar providências nos casos de 
descumprimento das normas de uso dos laboratórios. 

A limpeza do laboratório (retirada de lixo, varrida e passagem de pano) deverá ser 
realizada, diariamente, pelos funcionários responsáveis. Uma vez por mês os laboratórios 
passarão por uma limpeza mais pesada, englobando: limpeza do ar-condicionado, aspiração do 

mesmos com um pano limpo e seco, retirada do lixo, varrida e 

Durante o uso dos equipamentos, aconselhamos realizar salvamento dos arquivos de 
trabalho a cada quinze minutos, evitando perda de dados caso ocorra queda de energia ou 

Qualquer problema ou situação que surja que não esteja contemplada nestas normas, 
 

Poder elaborar trabalhos diretamente relacionados a disciplinas e/ou projetos de 

A não observância de qualquer um dos itens presentes nesta norma e/ou a detecção de 
r conduta e/ou método considerado inadequado, ilegal, imoral, ofensivo e/ou antiético 

junto as Direções desta Unidade. 

3ª ocorrência: Suspensão do uso do laboratório por 1 mês. (referente ao laboratório de 

Infrações consideradas graves ou a reincidência contínua de infrações leves podem levar ao 
o da Universidade ou à abertura de inquérito administrativo. 

se o direito de monitorar a rede e tomar providências nos casos de 

de lixo, varrida e passagem de pano) deverá ser 
realizada, diariamente, pelos funcionários responsáveis. Uma vez por mês os laboratórios 

condicionado, aspiração do 
mesmos com um pano limpo e seco, retirada do lixo, varrida e 

Durante o uso dos equipamentos, aconselhamos realizar salvamento dos arquivos de 
trabalho a cada quinze minutos, evitando perda de dados caso ocorra queda de energia ou 

Qualquer problema ou situação que surja que não esteja contemplada nestas normas, 


