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RESOLUÇÃO N.º 10, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

 
 
O Prof. Dr. Mário dos Anjos Neto Filho, Diretor Geral da FACEC - Faculdade de 

Administração e Ciências Econômicas LTDA e presidente do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CONSEPE, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1. Aprovar o REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA FACEC, 

anexo à presente Resolução. 

Art. 2°. A presente Resolução entra em vigor a partir de sua publicação. 

 

 

 
 

Publique-se. 
 
 
Cumpra-se. 

 
 

Prof. Dr. Mário dos Anjos Neto Filho 
Diretor Geral da FACEC 
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REGULAMENTO INTERNO DOS LABORATÓTIOS DE 

INFORMÁTICA DA FACEC 
 

 

CAPÍTULO I. DO REGULAMENTO E SUA APLICAÇÃO  
 
Art. 1º. O presente regulamento contém as normas que regem a organização dos 

Laboratórios de Informática da FACEC, bem como definem as condições de utilização e 

normas para acesso e uso dos laboratórios. 
 
Art. 2º. Ficam sujeitos a este regulamento todos os usuários do Laboratório de Informática 

da FACEC. 

CAPÍTULO II. DO OBJETIVO 

 

Art. 3º. Os Laboratórios de Informática, em suas áreas específicas de atuação, têm como 

objetivos principais:  

 

I. Propiciar condições de plena integração dos benefícios da informática e das 

potencialidades das modernas redes de comunicação de dados ao processo de ensino da 

FACEC; 

II. Dar apoio à formação avançada, no ensino de disciplinas dos cursos da FACEC; 

III. Fornecer meios informatizados para o ensino de disciplinas usando os recursos da 

informática;  

IV. Beneficiar as atividades de Iniciação Científica e de Extensão com os recursos da 

computação. 

 

CAPÍTULO III. DA COORDENAÇÃO DO LABORATÓRIO E DA 
POLÍTICA DE ACESSO 

 
Art. 4º. Os Laboratórios de Informática da FACEC são vinculados ao Departamento de 

Tecnologia da Informação (TI), à Coordenadoria do Curso de Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas e ao Núcleo de Ensino a Distância (NEaD), cabendo às coordenadorias 

disciplinar sua utilização para atividades de ensino, pesquisa e extensão, de maneira que 

estejam sempre à disposição dos alunos e professores, dos cursos de Graduação, Pós-

Graduação, de extensão, sejam presenciais ou a distância (EaD) e demais cursos 

disponibilizados pela FACEC, respectivamente. 
 
Art. 5º. São considerados usuários dos laboratórios todos os membros da comunidade 

acadêmica, discentes (regularmente matriculados), docentes e colaboradores da FACEC; 
 
Art. 6º. Cada usuário é responsável pelo equipamento no período em que estiver fazendo 

uso; 
 
§ 1º.  O técnico responsável deverá ser informado de qualquer anormalidade ocorrida 
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durante a utilização dos recursos computacionais.  
 
§ 2º. O professor ou técnico responsável deve zelar e orientar os alunos para que deixem o 

ambiente limpo, organizado e com todos os recursos computacionais devidamente 

desligados, após o término das atividades acadêmicas.  
 
Art. 7º. Os usuários dos laboratórios de informática devem utilizar os recursos 

exclusivamente para atividades de ensino, pesquisa ou extensão. 

 

Art. 8ª. O professor, técnico do laboratório ou Administrador de Rede poderão consultar a 

qualquer momento, sem a necessidade de aviso prévio, o registro de uso dos recursos do 

laboratório de qualquer usuário, tais como: 

 

I. Logs de acesso a arquivos e sites;  

II. Visualização de telas em tempo real, 

III. Quaisquer outras atividades disponíveis pela FACEC. 

 

§ 1º.  O Administrador de Rede poderá acessar arquivos de dados pessoais ou 

corporativos nos sistemas sempre que isto for necessário para cópias de segurança 

(backup) ou diagnósticos de problemas nos sistemas, inclusive nos casos de suspeita de 

violação de regras. 
 
§ 2º. Todos os usuários dos laboratórios de informática devem cumprir as normas que 

seguem o bom-senso geral, favorecendo assim a coletividade e o aproveitamento máximo 

dos laboratórios para fins educacionais. 

 

§ 3º.  A FACEC não se responsabiliza por arquivos salvos nos computadores. 

 

CAPÍTULO IV. DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 9. Compete ao setor de Tecnologia da Informação (TI), seu encarregado e 

colaboradores técnicos:  

 

I. Elaborar e homologar as normas de trabalho e funcionamento dos laboratórios de 

informática;  

II. Discutir e aplicar as normas contidas neste Regimento;  

III. Alterar este Regimento, quando se fizer necessário.  

IV. Representar os laboratórios de informática junto aos órgãos superiores; 

 

Art. 10. Compete ao colaborador encarregado e aos técnicos dos laboratórios de 

informática:  

 

I. Manter relacionamento cordial com alunos, professores e colaboradores;  

II. Administrar o horário das aulas nos laboratórios;  

III. Manter o Laboratório em condições de utilização;  
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IV. Instalar e manter os softwares necessários exclusivamente para atividades de 

ensino, pesquisa ou extensão; 

V. Administrar o acesso dos usuários aos equipamentos;  

VI. Encaminhar para e/ou realizar no local a manutenção dos equipamentos; 

VII. Divulgar e controlar as diretrizes organizacionais e de uso do Laboratório para seus 

usuários;  

VIII. Orientar os usuários para cursos e treinamentos; 

IX. Controlar o patrimônio dos Laboratórios;  

X. Aplicar as penalidades necessárias aos usuários, de acordo com as normas 

estabelecidas no Regimento. 

 

CAPÍTULO IV. DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

Art. 11º. O técnico responsável pelo laboratório, ouvindo as Coordenações de Cursos e 

Diretoria Acadêmica, gerenciará os horários para a realização de aulas práticas dos cursos 

de graduação, cursos de extensão ou quaisquer outras atividades que utilizem os 

Laboratórios de Informática da FACEC. 

 

§ 1º.  Os Laboratórios de Informática, somente poderão ser utilizados para fins acadêmicos 

de aulas práticas dos cursos de graduação, seguindo-se os horários previamente 

divulgados pelos Coordenadores de Curso, sempre com prévio agendamento. 
 

§ 2º.  Em não havendo agendamento de aulas práticas, os Laboratórios de Informática, 

poderão ser utilizados para atividades externas às aulas regulares dos cursos de 

graduação, como cursos de extensão, monitorias iniciações científicas e outras atividades 

habilitadas pela FACEC. 
 
§ 3º. As aulas nos Laboratórios de Informática, obrigatoriamente deverão contar com a 

presença de no mínimo um professor-responsável, ou um monitor e um técnico de 

laboratório para o suporte técnico responsável.  
 
§ 4º. Os Laboratórios serão considerados Multiuso, com horário de funcionamento das 

9:00h às 12:00h no período matutino, das 14:00h às 18:00h no período vespertino. No 

período noturno, das 19:00h às 22:40h, a utilização será preferencialmente para o 

atendimento das necessidades de disciplinas básicas ou específicas dos cursos de 

graduação que requeiram o uso dos equipamentos disponíveis. 

 

CAPÍTULO V. DOS DEVERES DOS USUÁRIOS 
 
Art. 12º. Todo usuário dos Laboratórios de Informática deve zelar pelas instalações e 
recursos computacionais compostos de hardware, software e respeitar os colaboradores/ 
técnicos do Laboratório de Informática. 

 

Art. 13º. É de responsabilidade dos colaboradores/ técnicos dos Laboratórios de 
Informática manter a disciplina e ordem em todos os laboratórios. 
 
Parágrafo único.  Durante a utilização dos Laboratórios para atividades acadêmicas 
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(aulas), esta responsabilidade recai também sobre o professor responsável pela atividade. 

 

Art. 14º. Os Laboratórios de Informática são locais de estudo e, portanto, devem ser 
observadas a ordem e o silêncio.  

 

Art. 15º. Qualquer conduta indevida deve ser comunicada a Coordenação e/ou 
colaborador/ técnicos pelos Laboratórios de Informática, para adoção das medidas 
pertinentes. 

 

CAPÍTULO VI. DAS PROIBIÇÕES 
 
Art. 16º. Fica expressamente proibido no âmbito dos Laboratórios de Informática da 

FACEC: 

 
I. Acessar, modificar ou distribuir materiais de ação ofensiva racial, social ou religiosa;   
II. Acessar, modificar ou distribuir materiais de conteúdo adulto/pornográfico;  
III. Usar vocabulário de baixo calão/ ofensivo;  
IV. Utilizar sites ou salas de bate-papo;   
V. Utilizar Jogos eletrônicos - salvo utilizados em atividades acadêmicas devidamente 

autorizadas;   
VI. Violar direitos autorais/ propriedade intelectual;  
VII. Propaganda político/ partidária;  
VIII. Comer, beber ou portar alimentos;  
IX. Fumar ou conduzir cigarros acesos;  
X. Utilizar equipamentos de comunicação como telefones celulares, salvo nos casos 

em que estes aparelhos sejam recursos adicionais à aula;  
XI. Perturbar o ambiente com brincadeiras e algazarras;  
XII. Praticar atividades que afetem ou coloquem em risco as instalações e/ou os 

recursos computacionais;   
XIII. Praticar atividades que promovam o desperdício de recursos de energia e 

computacionais;   
XIV. Instalação ou desinstalação de softwares e hardware nos equipamentos do 

laboratório, salvo utilização em aulas e devidamente conduzido pelo professor da 
disciplina;   

XV. Atos de vandalismo digital, tais como quebra de privacidade, invasões internas e 
externas, captura de senhas e pirataria de software;   

XVI. Abrir, modificar, consertar ou reconfigurar a configuração dos recursos; 
computacionais,  

XVII. Utilização de usuário e senha alheia. 
 

Art. 17º. É expressamente proibido o uso de qualquer um dos equipamentos dos 
Laboratórios para fins não didáticos ou não acadêmicos. 
 
Art. 18°. É proibido aos usuários (alunos, docentes e colaboradores não autorizados) entrar 
e ou ficar na sala de controle dos laboratórios.  
 

CAPÍTULO VIII. DAS CONDUTAS DE SEGURANÇA 

 

Art. 19º. Ao utilizar dispositivos de armazenamento do tipo pen drive, CD, entre outros, o 
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usuário deverá utilizar o antivírus para impedir a propagação de programas capazes de 

causar danos ao sistema ou a outros usuários. 

 

Art. 20º. Caso o usuário verifique qualquer problema no funcionamento dos computadores, 

na execução do sistema ou dos programas, deverá solicitar assistência do técnico dos 

laboratórios, mesmo que não haja danos aparentes. 
 
Art. 21º. Antes de conectar qualquer equipamento à rede elétrica, o usuário deverá se 

certificar se está utilizando a tensão de alimentação correta. 
 
Art. 22º.  Antes de se retirar do laboratório o usuário deverá deixar todo o equipamento 

conforme o encontrou. 

 

IX. DAS PENALIDADES 

 

Art. 23º. Qualquer inobservância, indisciplina, insubordinação ou desrespeito ao presente 

Regulamento, resultará na aplicação de sanções, de acordo com:  

 

I. Regimento Interno da FACEC; 

II. Responsabilidade civil, conforme legislação em vigor, 

III. Leis que regem o uso da Internet, 

IV. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
 

 

XI. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 24º. Situações não previstas neste Regulamento serão objeto de esclarecimento por 

parte do setor de informática, coordenação dos laboratórios e em última instância pela 

Diretoria Geral. 

  

Art 25º. O presente Regulamento poderá ser modificado, quando houver conveniência para 

o ensino e para a administração da FACEC, sem necessidade de aviso prévio. 

 

Art. 26º. Este Regulamento entra em vigor na data de aprovação pelo CONSEPE, 

mediante Resolução da Diretoria Geral.  

 

Cianorte, 19 de dezembro de 2017 

 
 
 

 
 
 

Prof. Dr. Mário dos Anjos Neto Filho 
Diretor Geral da FACEC 


