FACULDADE TRIÂNGULO MINEIRO
Mantenedora: Associação Comercial e Industrial de Ituiutaba

REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DA FTM

Os laboratórios são instrumentos e ferramentas de apoio didático-pedagógico e devem ser utilizados, exclusivamente, por
professores e alunos da Faculdade Triângulo Mineiro, para o desenvolvimento de aulas, de trabalhos de pesquisa ou de tarefas
específicas. Para sua utilização devem ser observadas as seguintes orientações:
Art. 1.º - A FTM colocará à disposição dos usuários, desta instituição, o serviço de conexão à rede INTERNET para fins pedagógicos,
no laboratório de informática 1 e 2, respeitando os horários de funcionamento da instituição. O Laboratório estará disponível ao
ALUNO nos horários de 13h às 16h45min e de 19h às 22h15min de segunda à sexta-feira, podendo haver interrupções para aulas ou
suspensões de natureza técnica/operacional;
Art. 2.º - O ALUNO somente terá um código de usuário que será o número da matrícula e uma senha privada. O seu uso é de inteira
responsabilidade do USUÁRIO, que assume integral responsabilidade por si por terceiros na utilização do código de usuário e da
senha privada, obrigando-se a honrar os compromissos financeiros e legais daí resultantes. Em caso de violação do código e da
senha privada de outro aluno, o Coordenador do Laboratório poderá impedir o acesso do USUÁRIO na Navegação da Internet;
Art. 3.º- O uso dos laboratórios, em quaisquer circunstâncias, deve ser acompanhado por um professor, por um monitor indicado pelo
professor, ou por um encarregado do laboratório.
Art. 4.º - Os laboratórios de informática são utilizados, preferencialmente, nas disciplinas relacionadas à informática. A seguir, estão
disponibilizados para o desenvolvimento de atividades das várias disciplinas dos cursos oferecidos pela Instituição para a aplicação de
software e demais programas. Ressalta-se que é necessário atentar para o quadro de horários, previamente, elaborado pelo
coordenador do laboratório;
Art. 5.º - Fica, terminantemente, proibida a utilização dos microcomputadores e quaisquer outros equipamentos para jogos, acesso a
conteúdo pornográfico, trabalhos particulares e outros fins não acadêmicos;
Art. 6.º - Considerando os padrões de conduta vigentes na utilização da Navegação da Internet, o USUÁRIO deve abster-se de invadir
a privacidade dos outros usuários, como desrespeitar leis de direito autoral e de propriedade intelectual; prejudicar intencionalmente
usuários da INTERNET, por meio do desenvolvimento de programas, de acesso não-autorizado a computadores e alteração de
arquivo, programas e dados residentes no Micro ou na rede;
Art. 7.º- É de exclusiva responsabilidade do USUÁRIO prevenir-se contra a perda de dados, invasão de rede, ataque de vírus
eletrônicos e outros eventuais danos causados na utilização do Micro. O USUÁRIO se responsabilizará por perdas e danos de
qualquer natureza causados, direta ou indiretamente, pela má utilização do Micro.
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Diretor da Faculdade Triângulo Mineiro
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Ficha para cadastramento da Internet

Nome:

Curso:

e-mail:

Nº da Matrícula:

Entregar esta ficha (somente a parte inferior) pessoalmente no Laboratório de Informática.
O nome do Usuário é a sua identificação na internet, seu

usuário será o número da sua matrícula.

Concordo com as condições de uso de minha senha e dos laboratórios.

Assinatura do Aluno: _____________________________________________________ Data:______/______/ 2015

