
Normas de Utilização dos Reursos de

Informátia do Departamento de Físia

Os sistemas de informátia do Departamento de Físia somente podem ser

utilizados nas ondições apresentadas abaixo. Estas normas se apliam apenas aos

laboratórios de informátia de graduação e pós-graduação de uso oletivo, disponíveis

a toda a omunidade de usuários, e aos servidores entrais do departamento.

No restante deste doumento o termo �laboratórios� se refere aos laboratórios

de informátia de�nidos aima.

1. Direito de Aesso

O aesso aos reursos é disponibilizado através de uma onta nos servidores

entrais. Os seguintes indivíduos têm direito a ter onta:

� professores e funionários lotados no departamento;

� alunos do urso de pós-graduação em Físia;

� professores efetivos lotados no departamento que se aposentarem poderão

manter sua onta (aprovado na plenária 300);

� outros indivíduos, através de soliitação nominal feita por um professor do

departamento de Físia ontendo uma breve justi�ativa, exlusivamente para

realização de atividades de interesse do departamento.

2. Normas de Utilização

O uso dos sistemas de informátia é regido pelas normas a seguir.

1) A onta/senha é pessoal e intransferível. É expressamente proibido permitir que

ela seja utilizada por outras pessoas, mesmo professores.

2) É dever do usuário garantir o segredo de sua senha. Ele será responsável por

quaisquer atos pratiados através de sua onta, quer seja ele o autor ou não.

3) Os reursos de informátia devem ser usados apenas para atividades aadêmias

ou que ontribuam para a formação pro�ssional do usuário.

4) É proibida qualquer atividade que prejudique outros usuários, tais omo entupir

aixas de orreio eletr�nio.

5) A partiipação nos endereços de divulgação via orreio eletr�nio alunos-pos,

funcionarios, profs e depto, em sua respetiva ategoria, é obrigatória. Cada

endereço deverá onter exlusivamente usuários da ategoria.

6) As mensagens enviadas aos endereços de divulgação devem ser exlusivamente

de interesse de porção signi�ativa da omunidade atingida pela divulgação, e
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esritas em linguagem respeitosa e eduada. Esses endereços podem ter seu uso

restringido a qualquer momento por razões ténias ou uso inadequado.

7) Qualquer professor do departamento poderá veri�ar a identidade de quem estiver

nos laboratórios.

8) O administrador do sistema de informátia poderá de�nir normas omplementares

relativas à manutenção, onservação e bom uso das instalações dos laboratórios e

seus equipamentos.

3. Proedimento em Caso de Infrações

Violações das normas aima serão punidas om suspensão da onta ou sua

remoção de�nitiva. Essas medidas serão tomadas na seqüênia abaixo.

1) Para pessoas não ligadas instituionalmente ao departamento:

� suspensão de duas semanas;

� suspensão de dois meses;

� remoção de�nitiva.

2) Para alunos de pós-graduação:

� suspensão de uma semana;

� suspensão de um mês;

� suspensão de seis meses;

� remoção de�nitiva.

3) Para professores e funionários:

� suspensão de três dias;

� suspensão de 15 dias;

� suspensão de seis meses.

Em aso de reinidênia será apliada a penalidade seguinte na seqüênia à apliada

anteriormente. No aso de falta grave, mesmo que seja a primeira, poderá ser apliada

diretamente a segunda penalidade da seqüênia.

A primeira penalização pode ser apliada diretamente pelo administrador do

sistema. As demais serão deididas por uma omissão onstituída pelos oordenado-

res dos ursos de graduação e pós-graduação em Físia, pelo hefe do departamento

e pelo administrador.

As punições aima são independentes de quaisquer medidas administrativas

ou judiiais abíveis.

Normas aprovadas na reunião plenária de 24/4/03, modi�adas na plenária de 20/8/15
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