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REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/CPAN 

 

 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. O horário regular de funcionamento do Laboratório de Informática é de segunda 

à sexta-feira das 08:00 às 22:00 horas e aos sábados das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 

17:00 horas.  

 

 

II - DOS ACESSOS, OPERAÇÕES E USOS. 

 

1 - DOS USUÁRIOS 

 

Art. 2º.  Todos os alunos e docentes do Curso de Sistemas de Informação estão 

autorizados a utilizar o laboratório de informática. 

 

Art. 3º.  Em caso de desligamento do docente do Curso de Sistemas de Informação, o 

professor não poderá mais utilizar o laboratório, cabendo ao setor de COAD a 

comunicação formal ao Coordenador do Curso sobre o desligamento do mesmo. 

 

Art. 4º. Ao ser desvinculado da instituição por conclusão do curso, transferência, ou 

trancamento de matrícula, fica proibida ao aluno a utilização do laboratório de 

informática, cabendo à Secretaria Acadêmica a comunicação formal ao Coordenador de 

Curso sobre sua desvinculação. 

 

2 - DAS RESERVAS 

 

Art. 5º.  As reservas do laboratório de informática para as atividades pedagógicas – 

ensino, pesquisa e extensão - deverão ser realizadas com antecedência mínima de 48 

horas, na COAD, tendo prioridade na utilização e na agenda o curso de Sistemas de 

Informação, informando obrigatoriamente: 

I - Horário de Início e fim da reserva;  

II - Nome Completo de quem reservou;  

III - Curso, turno, quantidade de usuários e semestre que leciona;  

IV - Software que pretende utilizar.  

 

Art. 6º.  As aulas reservadas têm prioridade na utilização cabendo ao T.A. responsável 

dar suporte necessário para o bom andamento das aulas. 

 

Art. 7°. O atraso em mais de 15 (quinze) minutos após o início da reserva implicará no 

cancelamento da mesma, tornando assim o equipamento disponível para outros 

possíveis usuários. 
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Art. 8°. O Laboratório de Informática possui como uma das suas funções atender ao 

eixo curricular formado por disciplinas que preparam os acadêmicos do curso de 

Educação Física para a realização de seus Trabalhos Acadêmicos e dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso. Posto isso, as disciplinas que compõem esse eixo curricular 

possuem a prioridade, caso necessário, para serem ministradas totalmente no 

Laboratório de Informática, sendo agendadas semestralmente.  

 

Art. 9º. As reservas devem ser registradas através de Agenda, a qual todos os docentes 

possuem acesso, cabendo ao técnico responsável a inclusão de novos membros para 

agendamento. 

 

Art. 10º. O usuário poderá fazer o uso do laboratório de Informática sem a necessidade 

de reserva, desde que exista a disponibilidade naquele momento.  

Parágrafo Único - Nesta situação será necessário informar a hora final da utilização do 

laboratório, sendo que esta não poderá avançar além da hora inicial da próxima reserva. 

 

Art. 11°. Em caso da necessidade de utilização dos Laboratórios de Informática para 

atividades extraordinárias, deverá ser autorizada pelo responsável pelo Laboratório de 

Informática. 

 

Art.12°. O usuário deverá desocupar o laboratório impreterivelmente na hora final da 

reserva, salvo em situação prevista no art. 10. 

 

Art. 13°. Ficará a critério do professor que estiver usando o Laboratório a liberação dos 

equipamentos disponíveis no laboratório no momento da sua aula, para outros usuários, 

docentes ou alunos. 

 

Art.14°. Ao professor é resguardado o direito de cancelar a liberação do equipamento, a 

qualquer momento, principalmente em situações, na qual, o usuário estiver atrapalhando 

o andamento da aula. 

  

Art. 15°. Artigo - O Laboratório de Informática do Curso de Sistemas de Informação 

poderá ser usado por outros Professores e Alunos do Câmpus do Pantanal, de outros 

Campi da UFMS, ou para realização de mini cursos de eventos realizados no CPAN, 

desde que autorizado pelo seu Professor Responsável, entretanto, a prioridade para a sua 

utilização é do Curso de Sistemas de Informação. 

 

 

3 - DA UTILIZAÇÃO 

 

Art. 16°. O laboratório de Informática deverá ser utilizado única e exclusivamente para 

atividades acadêmicas que exijam a utilização de computadores e estejam ligadas a 
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ensino, pesquisa e extensão, mas prioritariamente ao ensino e à pesquisa e em segundo à 

extensão. 

 

Art. 17°. Não é permitido o acesso à Internet para atividades incompatíveis com as 

acadêmicas. 

 

Art. 18°.  Não será permitida a utilização do laboratório para atividades não acadêmicas. 

Parágrafo Único - Os alunos que incorrerem em tal situação poderão a critério da 

Coordenação de Curso serem suspensos temporariamente ou definitivamente da 

utilização do laboratório de Informática do Curso de Sistemas de Informação. 

 

Art. 19°. É dever de todo usuário zelar pelos equipamentos e instalações do Laboratório 

de Informática, assim como promover um ambiente de silêncio, limpeza e estudo. É 

obrigação de todo usuário deixar sua bancada limpa e os equipamentos organizados 

permitindo a utilização por outros usuários.  

 

Art. 20°. Todos os softwares instalados poderão ser utilizados por todos os usuários, 

sem distinção. 

 

Art. 21°. Ficará terminantemente proibida a utilização de jogos eletrônicos nos 

laboratórios, exceto em: 

§ 1º - situações onde o jogo seja objeto de estudo; 

§ 2º - quando exista algum evento promovido pela universidade em que o jogo faça 

parte das atividades do evento.  

Parágrafo Único - Em qualquer das situações anteriormente descritas, será necessária 

uma autorização por escrito da Coordenação e o acompanhamento de um professor 

responsável pela atividade. 

 

Art. 22°.  Quando solicitado, o aluno deverá mostrar ao técnico, professor ou monitor as 

atividades que está executando no laboratório. 

 

Art. 23°. Cada computador poderá ser utilizado por no máximo 02 (dois) alunos, exceto 

em situações, na qual, o número de máquinas seja insuficiente para cumprir esta 

determinação. 

 

Art. 24°. É terminantemente proibido comer ou até mesmo portar alimentos, 

refrigerantes e garrafa d`àgua dentro do laboratório de informática. 

 

4 - DA SEGURANÇA 

 

Art. 25°. Cada usuário é responsável pela cópia de segurança dos seus arquivos, sendo 

que os responsáveis pelo laboratório são isentos de qualquer responsabilidade sobre os 

arquivos dos alunos. 
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Art. 26°. Ficará terminantemente proibida a cópia de qualquer software instalado nos 

equipamentos do Laboratório de Informática, assim como o empréstimo do mesmo aos 

usuários. 

 

Art. 27°. Ficará terminantemente proibida a instalação de qualquer software nos 

Laboratórios de Informática sem a devida autorização prévia e por escrito da 

Coordenação de Curso. 

 

5 - DA DISCIPLINA 

 

Art. 28°. É responsabilidade do professor usuário, manter a disciplina e a ordem da 

turma durante as aulas práticas que ministrar no Laboratório de Informática do Curso de 

Sistemas de Informação. 

 

Art. 29°. Será responsabilidade do técnico e dos monitores presentes manter a disciplina 

durante os horários, nos quais, não estiverem sendo ministradas aulas. 

 

Art. 30°. Aplicar-se-ão aos usuários, pelo não-cumprimento das disposições deste 

Regulamento, as sanções disciplinares previstas e na forma dos Regimentos 

Disciplinares dos Discentes e dos Servidores da UFMS. 

 

III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 31°. As dúvidas surgidas na aplicação deste regulamento e os casos omissos serão 

resolvidos pelo Professor Responsável pelo Laboratório de Informática e em grau de 

recurso pelo Diretor do Câmpus do Pantanal. 

Art. 32°. Este Regulamento entra em vigência a partir desta data, revogando as 

disposições e atos em contrário. 

 

Corumbá-MS, 22 de outubro de 2012. 
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