SALAS INFORMATIZADAS EESC
NORMAS DE UTILIZAÇÃO
As Salas Informatizadas EESC foram criadas para fins acadêmicos, com o objetivo de
atender as necessidades dos alunos de Graduação EESC nas atividades que requeiram
processamento computacional.
1. CREDENCIAMENTO
Só é permitida a utilização de microcomputadores aos usuários previamente cadastrados
(login e senha), com conhecimento dos programas a serem utilizados.
2. UTILIZAÇÃO
As normas mencionadas abaixo devem ser observadas e respeitadas por todos os usuários
das Salas Informatizadas EESC. O uso dos recursos da rede e de todos os softwares instalados
neste ambiente, implica a aceitação das normas:
2.1

- As Salas Informatizadas EESC são mantidas com dinheiro PÚBLICO, sendo
portanto sua obrigação preservar as instalações e equipamentos que estão
colocados à sua disposição;

2.2

- A senha de acesso à rede é pessoal e intransferível: você é o único responsável
por ela e o único com direito a usá-la;

2.3

- Os recursos aqui disponíveis devem ser utilizados APENAS PARA FINS
ACADÊMICOS, sendo terminantemente proibido o uso para outros fins;

2.4

- Os responsáveis pelas Salas e os monitores da Unidade estão autorizados a
bloquear as utilizações não-acadêmicas;

2.5

- Tentativas de burlar os esquemas de segurança de acesso à rede são
consideradas faltas graves;

2.6

- Não é permitida a instalação de programas pelos usuários, alteração da
configuração dos micros (software e hardware), tentativas de reparo ou remoção
de componentes. Caso o usuário constate qualquer irregularidade, deverá relatar
ao funcionário/monitor;

2.7

- A cópia não-autorizada de programas é proibida, ficando os infratores sujeitos as
penalidades;

2.8

- As facilidades da rede não devem ser utilizadas para o envio de mensagens
ofensivas;

2.9

- É expressamente vetada a utilização de jogos;

2.10 - É proibido consumir bebidas/alimentos, fumar, uso aparelhos sonoros que possam
perturbar o bom andamento da sala;
2.11 - Espera-se respeito com funcionários e monitores da Unidade ou com outros
usuários;
2.12 - A EESC não se responsabiliza por materiais ou objetos pessoais deixados
nas salas;
2.13 -

O
desrespeito
a
qualquer
uma
destas
suspensão/penalidade, conforme item 2.14;

normas
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21ª. Reunião da Comissão de informática EESC - www.eesc.usp.br/ci

a

2.14 MOTIVOS PARA SUSPENSÕES/PENALIDADES:
•

Empréstimo de senha; uso dos equipamentos para fins não-acadêmicos;
cópia ou instalação de programas não-autorizados; utilização dos serviços
para armazenar, divulgar ou transmitir material ofensivo e abusivo: 15 dias
úteis de suspensão;

•

A cada reincidência:
progressivamente;

•

Casos mais graves ou casos não previstos nas normas acima serão
encaminhados à Direção da EESC para as providências cabíveis.

a

suspensão/penalidade

a.

2.15 Estas normas foram aprovadas na 21
EESC, em 29/05/2008.

será

dobrada
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3. INFORMAÇÕES
Para obter mais informações sobre a relação dos softwares disponíveis, horário de
funcionamento de cada sala, dúvidas, críticas e sugestões acesse a página das Salas Informatizadas
EESC (www.eesc.usp.br/si), procure o responsável pelas Salas ou envie mensagem através do
e-mail sugestoes@eesc.usp.br
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