
 

 

 
 

 
      

 

 

RESOLUÇÃO Nº 030, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015. 

 

 

O CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS DO PANTANAL, da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve: 

 

1. Aprovar a reestruturação do Regulamento do Laboratório de Informática da 

Comissão Permanente de Apoio e Assistência Acadêmica do Câmpus do 

Pantanal/UFMS, a partir de 2015. 

2. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço 

da UFMS, revogando-se as disposições e atos em contrário. 

 

 

 

EDGAR APARECIDO DA COSTA 



 

 

 
 

 
      

 

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 030, de 11/02/2015 – Conselho de Câmpus do Campus do Pantanal/UFMS 

 

REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE APOIO E ASSISTÊNCIA ACADÊMICA/CPAN/UFMS 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES E OBJETIVOS 

Art. 1º O Laboratório de Informática vinculado à Comissão Permanente de Apoio e 

Assistência Acadêmica (CPAC) do Campus do Pantanal (CPAN) da Fundação Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) destina-se aos acadêmicos da UFMS/CPAN, 

preferencialmente bolsistas do Programa Bolsa Permanência e Auxílio Alimentação da 

PREAE/UFMS. 

Art. 2º O laboratório tem como objetivo propiciar suporte aos acadêmicos no 

desenvolvimento das atividades acadêmicas relacionadas ao curso de graduação. 

CAPÍTULO II 

DO FUNCIONAMENTO E DA UTILIZAÇÃO 

Art. 3º O Laboratório funcionará de segunda-feira à sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e 

das 14:00h às 20:00h e aos sábados das 13 às 17 horas. 

Parágrafo Único. O horário de início e de encerramento das atividades do Laboratório 

será de responsabilidade da CPAC. 

Art. 4º O Laboratório deverá ser usado para pesquisa e execução de trabalhos 

acadêmicos vinculados ao curso de graduação.  

Art. 5º As atividades desempenhadas no Laboratório devem ser restritas ao ambiente 

acadêmico, orientadas às disciplinas dos respectivos cursos.  

Art. 6º Para utilização do laboratório o acadêmico deverá retirar a chave do mesmo 

junto à CPAC, mediante apresentação de documento identificação oficial com foto (RG, CNH 



 

 

 
 

 
      

 

ou Carteira de Trabalho) e documento institucional contendo RGA (declaração, carteirinha da 

Biblioteca ou carteirinha da piscina).  

§ 1º - O registro de retirada da chave deverá ser feito em livro específico do 

Laboratório de Informática - CPAC para essa finalidade.  

§ 2º - Ao término da utilização do laboratório, o acadêmico deverá devolver a chave 

junto à CPAC. 

§ 3º - Havendo outro ou mais alunos no laboratório, o responsável pela retirada da 

chave deverá identificar quem sairá por último e proceder a troca de responsabilidade pela 

chave na CPAC; 

Art. 7º No primeiro acesso o acadêmico deverá digitar seu passaporte (Portal UFMS) e 

a senha inicial será seu CPF.  

§ 1º - No primeiro acesso o acadêmico deverá alterar sua senha de forma sigilosa, 

evitando conhecimento de estranhos e observando que seu cadastro é pessoal e intrasferível. 

§ 2º - Os novos alunos deverão se dirigir à Secretária Acadêmica e solicitar seu 

respectivo RGA para seu cadastramento no Portal/UFMS.  

Art. 8º Para a utilização dos equipamentos os acadêmicos deverão observar os 

procedimentos e recomendações constantes deste regulamento. 

Art. 9º Os arquivos criados devem ser copiados para o seu pen driver pessoal e/ou 

enviados para o seu e-mail, não devendo ser gravados no computador. 

Art. 10º Para a preservação do ambiente acadêmico é importante: 

I. Não fumar; 

II. Não comer ou beber; 

III. Manter silêncio; 

IV. Preservar a limpeza do ambiente; 

V. Utilizar as instalações e os equipamentos do Laboratório de forma adequada; 

VI. Não levar equipamentos pessoais ou de terceiros para o Laboratório; 

VII. Identificar-se sempre que solicitado; 



 

 

 
 

 
      

 

VIII. Observar o horário de funcionamento; 

IX. Não fazer uso de aparelhos sonoros. 

Art. 11º Ao fazer uso dos equipamentos o acadêmico deve: 

I. Verificar se a máquina apresenta as condições necessárias para uso; 

II. Reportar qualquer problema por escrito junto à CPAC, caso constate alguma 

irregularidade; 

III. No caso de não observância do inciso anterior, a responsabilidade pela utilização 

passa a ser do próprio acadêmico; 

IV. Não utilizar o equipamento com o intuito de alterar, mudar de posição, retirar ou 

conectar a qualquer outro equipamento; 

V. Não causar danos ao equipamento. 

Art. 12 É expressamente proibido: 

I. Fazer transferência de arquivo muito grande (Até 20MB); 

II. Usar software ou sites de jogos; 

III. Fazer consultas a sites de conteúdo adulto (pornográfico); 

IV. Desenvolver e disseminar vírus de computador nos equipamentos do 

Laboratório; 

V. Abrir máquinas ou periféricos; 

VI. Rodar programas com a intenção de “travar” o sistema; 

VII. Consertar os equipamentos; 

VIII. Desorganizar o laboratório ou alterar a disposição do layout ou dos 

equipamentos sem prévia autorização do responsável;  

IX. Reconfigurar qualquer máquina e/ou equipamento; 

X. Utilizar os equipamentos para fins pessoais ou qualquer outro tipo de atividade 

incompatível com as tarefas acadêmicas; 

XI. Utilizar indevidamente o correio eletrônico, por exemplo, assumindo a 

identidade de outra pessoa, enviando mensagens anônimas; 

XII. Usar vocabulário de baixo calão; 

XIII. Tornar público conteúdo de correspondências eletrônicas sem autorização; 



 

 

 
 

 
      

 

XIV. Criar e/ou utilizar programas que tenham o objetivo de obter senhas de outros 

usuários; 

XV. Instalar softwares nos equipamentos; 

XVI. Retirar qualquer material ou equipamento do Laboratório sem a prévia 

autorização do responsável pelo setor. 

XVII. A não observância dos itens anteriores acarretará futuras advertências para o 

acadêmico. 

CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

Art. 13 São direitos dos usuários do Laboratório de Informática da CPAC: 

I. Usar o Laboratório para estudo e realização dos trabalhos acadêmicos; 

II. Ter acesso aos recursos computacionais existentes no Laboratório para a 

concretização de suas atividades acadêmicas; 

III. Ter acesso à internet para realizar pesquisas, acessar arquivos de apostilas ou base 

de dados que complementem seus estudos e trabalhos; 

IV. Elaborar trabalhos diretamente relacionados às disciplinas e demais atividades 

solicitadas no âmbito do curso de graduação; 

V. Enviar e receber mensagens eletrônicas desde que conteúdos relacionados às 

atividades acadêmicas; 

VI. Solicitar juntamente com o professor da disciplina a instalação de softwares que 

auxiliem nas atividades acadêmicas inerentes ao curso. 

Art. 14 São deveres dos acadêmicos: 

I. Conhecer e respeitar as regras estabelecidas no regulamento do Laboratório de 

Informática; 

II. Zelar pelo bom uso e conservação dos equipamentos e móveis disponíveis no 

Laboratório; 

III. Respeitar rigorosamente o horário de funcionamento do Laboratório;  

IV. A responsabilidade por danos aos equipamentos recairá sobre o último usuário 

logado no PC; 



 

 

 
 

 
      

 

V. Efetuar logoff e deixar o computador ligado, mesas e cadeiras devidamente 

arrumadas quando do término de suas atividades; 

VI. Manter o silêncio e o bom ambiente de trabalho/estudo ou cumprir as regras 

contidas no Artigo 10 deste regulamento; 

VII. Comunicar ao responsável pelo Laboratório os problemas e dificuldades 

enfrentadas no mesmo. 

VIII. Manter cópias de segurança de seus arquivos eletrônicos; 

IX. Usar de forma correta e ética os equipamentos disponibilizados no laboratório;  

X. Usar somente os softwares instalados nos computadores dos laboratórios; 

XI. Respeitar a finalidade acadêmica do laboratório de informática. 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 15 Compete à CPAC/CPAN 

I. Supervisionar o comportamento dos usuários na utilização dos equipamentos; 

II. Bloquear o uso do computador, caso este não esteja sendo utilizado para fins 

acadêmicos; 

III. Zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos do Laboratório. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 16 É de competência do responsável pelo laboratório de Informática estabelecer 

as demais normas e procedimentos para o bom andamento dos trabalhos no Laboratório. 

Art. 17 O descumprimento de qualquer artigo deste regulamento será considerada falta 

grave, com responsabilidade administrativa, civil e criminal, se o caso assim o fizer, ficando 

os usuários sujeitos às penalidades das Leis que regem o uso da internet e normativas 

brasileiras de cuidados com o patrimônio público. 

Art. 18 É expressamente proibido o uso do laboratório por pessoas estranhas ao meio 

acadêmico do CPAN/UFMS. 



 

 

 
 

 
      

 

Art. 19 O CPAN e a CPAC não se responsabilizarão por objetos pessoais deixados no 

laboratório. 

Art. 20 Qualquer indisciplina, insubordinação ou desrespeito ao presente Regulamento 

resultará na aplicação de uma ou mais das seguintes sanções:  

I. Advertência verbal;  

II. Advertência formal;  

III. Suspensão por tempo indeterminado do uso dos Laboratórios de Informática fora 

dos horários de aula;  

IV. Suspensão por tempo indeterminado do uso dos Laboratórios de Informática;  

V. processo disciplinar instituído pela UFMS.  

Art. 21 Os casos omissos neste regulamento devem ser resolvidos pela CPAC 

juntamente com as demais partes envolvidas, em concordância com o que dispõe o Regimento 

Interno da UFMS. 

 


