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CONDIÇÕES GERAIS 

O Laboratório de Informática deve ser exclusivamente utilizado para fins pedagógicos e 

científicos, no âmbito das atividades acadêmicas da Escola. 

São usuária(o)s dos laboratórios de informática o corpo discente, docente e funcionário(a)s 

técnico-administrativo(a)s vinculado(a)s à EEUFBA, à UFBA ou outra instituição pública, 

quando, previamente, autorizado. 

Todas as pessoas usuárias do Laboratório devem ter e-mail UFBA e senha de acesso. 

O uso do Laboratório está condicionado a um prévio agendamento com o(a) servidor(a) 

responsável da  secretaria administrativa. 

Toda(o)s a(o)s usuária(o)s devem utilizar a sala de informática com civismo, sentido de 

organização e disciplina e devem ajudar a preservar os equipamentos, a sala e um bom 

ambiente de trabalho. Não deixar lixo em cima das mesas ou no chão. 

Não é permitido alterar a posição dos equipamentos ou do mobiliário. Nenhum equipamento 

ou recurso de qualquer natureza poderá ser retirado sem a prévia autorização da coordenação 

do Laboratório. 

Não é permitido fumar, utilizar comidas ou  bebidas na sala de informática. 

É obrigatório respeitar o direito de trabalho da(o)s outra(o)s usuária(o)s, evitando fazer 

barulho.  

Não é permitido conectar equipamentos próprios, a exceção de CD e pendrive para copiar 

conteúdos da aula, a equipamentos da sala de informática, bem como instalar qualquer tipo 

de software nos computadores.  

Não é permitido alterar ou tentar alterar a configuração de hardware ou de software dos 

equipamentos informáticos. 

Só é permitido acessar páginas da Internet que estejam diretamente relacionadas com a 

atividade acadêmica para a qual foi autorizado o uso do laboratório. Só é permitido utilizar 

programas autorizados. 

                                                           
1
 Norma aprovadas pela Congregação da EEUFBA em 27/03/2012. 

 



Não é permitido efetuar o Download de arquivos e/ou programas que não estejam 

relacionados com as atividades pedagógicas. 

Não será permitida a utilização da impressora. 

 È PERMITIDO o uso de notebooks/laptops pessoais, mas sem conectar à rede. No entanto, é 

de total responsabilidade do(a) proprietário(a) qualquer evento ou dano que atinja o seu 

equipamento.  

Ao final de cada sessão, o(a) usuário(a) SERÁ RESPONSÁVEL por desligar o computador, o 

monitor e o estabilizador. 

SEGURANÇA DOS ARQUIVOS E DADOS 

A(o) usuária(o) deve fazer e guardar consigo cópias de segurança (backup) dos seus 

documentos digitais e dados em suporte externo (pendrive ou CD). 

OS DADOS PESSOAIS PODERÃO SER ARQUIVADOS NO DISCO D, POR 24 HORAS, COM A 

SEGUINTE DESCRIÇÃO: D:(trabalhos):/nome_do_curso/nome_do componente curricular/nome 

do (a) professor(a), facilitador(a), monitor(a). O ARQUIVO DEVERÁ SER COPIADO E SERÁ 

APAGADO DO COMPUTADOR, PELO RESPONSÁVEL DO SETOR EM 48 HORAS 

Todos os documentos e dados armazenados fora das pastas/folders reservadas serão 

eliminados sem aviso prévio. 

A não observação destas regras pode levar à perda de dados e/ou arquivos/programas, sendo 

assim de exclusiva responsabilidade da(o) usuária(o). 

 

AGENDAMENTO PARA O USO DO LABORATÓRIO 

A utilização da sala deve ser solicitada, com antecedência de pelo menos 24 h, ao/à servidor(a) 

da Secretaria Administrativa, que informará sobre as normas de uso do mesmo e registrará no 

livro de controle, por ordem cronológica da solicitação o nome da(o) usuária(o), a data e a 

justificativa para o uso. A agenda do Laboratório será divulgada nos quadros de aviso da 

secretaria Administrativa e no display afixado na porta do mesmo. 

A(o) usuária(o) responsável por pegar e devolver a chave do LABIENF na secretaria 

Administrativa, 1º andar, deve registrar no livro, específico para este fim,  o horário de entrada 

e de saída. 

O horário de funcionamento do Laboratório é de segunda à sexta-feira, das 07h às 18h 

IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS 

Qualquer problema identificado no equipamento (hardware) ou no programa (software) deve 

ser comunicado, de imediato, aos coordenadores do Laboratório de Informática ou à 

secretaria Administrativa, solicitando a presença de técnicos da área. 

 



 

 

DAS PENALIDADES 

A(o) usuária (o) que utilizar indevidamente os equipamentos arcará com os custos do seu 

conserto e poderá ter cancelada a permissão de acesso à sala.   

O não cumprimento destas normas pode levar ao impedimento temporário ou definitivo da 

utilização do laboratório de informática. 

 

Salvador, 06 de junho de 2012 

 

HELONIZA O. G. COSTA 

  

 
 
 

 

 

 

 


