
  
NORMAS PARA USO DO COMPUTADOR DA 

BIBLIOTECA SETORIAL DO CCM 

 

 A Biblioteca dispõe de um conjunto de computadores, especialmente destinados ao uso dos 

seus utilizadores internos (docentes, servidores e estudantes)  

A utilização dos mesmos obriga, por parte de todos, ao respeito pelas normas constantes do 

presente Regulamento. 

 

 

01 – O uso do computador requer assinatura prévia na seção de empréstimo da biblioteca. 

 

02 – Os computadores  existentes na  Biblioteca destinam-se  ao acesso  à  Internet e execução de  

trabalhos. A prioridade de uso será para realização de trabalhos e pesquisa.   Em caso de fila de 

espera, se o usuário que estiver utilizando para outros fins não didático pedagógico será 

convidado a sair para que o computador seja utilizado para realização de atividades acadêmicas. 

 

03 – O período de uso por utilizador é de 60 minutos, podendo ser prolongado, no caso de não  

existirem outros utilizadores em espera.  

 

04 – É permitida a cópia de páginas web para os diapositivos de armazenamento de dados (pendrive, 

MP, celular, etc.), trazidos pelos usuários. Os arquivos salvos na CPU serão apagados após o 

desligamento da maquina. 

 

05 – Não é permitida a  instalação  e execução  de  programas  nos  computadores,  tais  como, 

jogos.Quando realizado o usuário será notificado. 

 

06 – O computador deve ser manuseado com cuidado, pois o dano do equipamento incorre em 

prejuízo que deverá ser ressarcido pelo usuário e levará à suspensão de 30 dias da utilização 

deste serviço por parte do infrator. . Em caso do usuário notar alguma  normalidade com o 

computador, avisar imediatamente a equipe da Biblioteca, para que sejam tomadas as devidas 

providências. 

 

07 – Não acessar, por quaisquer meios, programas ou arquivos com teor pornográfico. 

08 – É expressamente proibido desligar os equipamentos (tomadas de rede e elétricas).  

 

09 – Proibido o download de conteúdos que não sejam para fins acadêmicos e  também gravação de  

CDs, DVDs, etc., do acervo da Biblioteca e que infrinjam os direitos autorais. 

 

10 – No final da utilização, realizar logout e não desligar o computador. 

 

Atenciosamente, 

 

A Coordenação 

 


