
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS DE ALEGRE

PORTARIA N°. 179, DE 19 DE MAIO DE 2015.

A DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - 
CAMPUS DE ALEGRE, usando de suas atribuições legais, e tendo ein vista Processo n° 
23149.000368/2015-83, bem como as decisões do Conselho de Gestão em sua Ia reunião 
ordinária, realizada em 26/03/015, resolve:

- Homologar as Normas para Utilização dos Laboratórios de Informática do Ifes - 
Campus de Alegre, conforme anexo.

------
MARIA VALDETE SANTOS TANNURE

Diretora-Geral
Port. n° 1.434, de 05/09/2013 - DOU de 06/09/2013
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ANEXO ÚNICO

NORMAS PARA A UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DO
Ifes - CAMPUS DE ALEGRE

O presente documento visa estabelecer as regras de funcionamento e utilização dos Laboratórios 
de Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - 
Campus de Alegre.

1 Da natureza

1.1 Os Laboratórios de Informática do Ifes - Campus de Alegre são de natureza instrumental, 
destinando-se, prioritariamente, ao desenvolvimento de atividades curriculares a todos os alunos 
e para o uso da Internet como forma de maximizar o acesso à informação. Nos Laboratórios de 
Informática, a utilização dos microcomputadores, programas e o acesso à internet pelos usuários, 
objetiva:
a) aos alunos: oferecer instrumentos pela iniciação à informática, para pesquisa, realização de 
seus trabalhos acadêmicos e desenvolvimento das diversas disciplinas;
b) aos servidores: oferecer instrumento para o exercício qualificado de suas respectivas funções.

2 Do Professor Responsável

2.1 Cabe ao professor responsável a coordenação e supervisão dos Laboratórios de Informática 
do Ifes - Campus de Alegre.

2.2 O professor responsável pelos Laboratórios de Informática será designado pela Direção- 
Geral do Campus, por meio de Portaria.

2.3 São atribuições do Professor Responsável:
a) promover a seleção dos alunos estagiários a cada 01 (um) ano, podendo-se prorrogar por mais 
um ano. conforme as regras descritas no presente regulamento;
b) acompanhar e controlar as manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos dos 
Laboratórios de Informática;
c) requisitar e controlar o estoque de peças de reposição para os equipamentos dos Laboratórios;
d) encaminhar equipamentos com defeito ao Setor de Tecnologia da Informação, a fim de que 
seja realizado reparo necessário;
e) supervisionar o trabalho dos alunos estagiários;
f) definir e promover a instalação dos softwares necessários;
g) encaminhar à Diretoria de Ensino as solicitações de aquisição de novos equipamentos, 
softwares ou peças necessários e especificar a respectiva configuração;
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h) solicitar reparos nas instalações físicas dos Laboratórios (instalação elétrica, aparelhos de ar- 
condicionado e móveis em geral);
i) encaminhar à Coordenadoria-Geral de Assistência ao Educando, CGAE, alunos que venham 
infringir as presentes normas;
n) responsabilizar-se pelo patrimônio existente nos Laboratórios de Informática;
o) realizar a distribuição de softwares e licenças de softwares disponibilizados pelo Ifes - 
Campus de Alegre aos alunos (Anexo I);
p) controlar a distribuição de chaves de armários para os alunos do Curso Técnico em 
Informática (Anexo II).

2.4 Dos Estagiários

2.4.1 Os estagiários são alunos do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas que exercerão as atividades abaixo descritas, sob a supervisão do professor 
responsável.
2.4.2 São atribuições dos estagiários:
a) agendar aulas solicitadas pelos professores do Campus, conforme as normas de agendamento 

de aulas descritas no item 3.2 deste Regulamento;
b) controlar o acesso de alunos e demais usuários aos Laboratórios;
c) realizar a instalação de softwares, quando solicitado pelo professor responsável;
d) realizar a manutenção preventiva e corretiva dos computadores dos Laboratórios, sob 

orientação do professor responsável;
e) zelar pelo patrimônio dos Laboratórios;
f) auxiliar no cumprimento das normas contidas no presente Regulamento;
g) registrar qualquer ocorrência de mau funcionamento ou má utilização dos computadores;
h) auxiliar alunos e servidores na utilização dos computadores e softwares, quando solicitados;
i) havendo necessidade e disponibilidade, apoiar os professores no transcurso de aula ministrada 

nos Laboratórios;

3 Dos dias e horários de funcionamento

3.1 Os Laboratórios de Informática funcionam de segunda a sexta-feira, durante os horários de 
aulas regulares ou nos finais de semana, quando devidamente reservado, conforme estabelecido 
no item 3.2 deste Regulamento.
3.2 Os professores do Ifes - Campus de Alegre poderão reservar um dos Laboratórios de 
Informática para suas aulas.
3.2.1 As aulas deverão ser agendadas com o mínimo de 03 (três) dias de antecedência.
3.2.2 O professor deverá fazer um prévio teste no Laboratório para certificar-se que o mesmo 
está pronto para atender às suas necessidades.
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3.2.3 Caso haja a necessidade de instalação de software específico para aula, a solicitação deverá 
ser feita com antecedência mínima de 03(trê$) dias, a fim de que seja verificada a possibilidade 
de instalação do programa.

4 Das regras de utilização

4.1 Os alunos regularmente matriculados no Ifes - Campus de Alegre poderão utilizar um dos 
Laboratórios, durante os horários que não estiverem reservados para as aulas, desde que estejam 
devidamente uniformizados e apresentem o passaporte interno (carteirinha de estudante).
4.1.1 Não será permitida a utilização dos Laboratórios em horários destinados às aulas de outra 
turma, que não a do usuário, mesmo havendo computadores disponíveis.
4.1.2 Para o acesso aos Laboratórios, o aluno deverá identificar-se, para que seja realizado o 
registro do seu nome, turma, hora de entrada, hora de saída e código do computador utilizado.

4.2 Os usuários deverão observar condutas que mantenham o ambiente adequado para estudos e 
pesquisas, tais como:
a) manter o tom de voz e o vocabulário apropriados a um ambiente de estudos;
b) observar, antes de entrar no Laboratório, se os calçados e as roupas não estão excessivamente 
sujos;
c) colaborar para manter sempre limpo e agradável o ambiente de estudos;
d) entrar em silêncio, para não atrapalhar as demais aulas;
e) manter as cadeiras organizadas;
f) não desligar ou reiniciar os computadores sem a prévia autorização dos estagiários ou do 
professor presente;
g) não conectar ou desconectar qualquer periférico dos computadores sem a prévia autorização 
dos estagiários ou do professor presentes;
h) remover quaisquer tipos de equipamentos dos Laboratórios;
i) sentar-se sobre as bancadas, bem como colocar os pés sobre as mesmas ou sobre as cadeiras;
j) utilizar-se de qualquer meio para apoderar-se de senhas dos outros usuários;
k) alterar as configurações dos programas instalados nos computadores;

4.3 Qualquer problema deverá ser comunicado ao Professor Responsável.

4.4 Não é permitido aos usuários dos Laboratórios:
a) desrespeito aos servidores e colegas;
b) utilização dos Laboratórios de Informática nos horários de aulas regulares ou quaisquer outras 
atividades promovidas pela Instituição, sem o prévio consentimento da CGAE;
c) utilização de softwares sem tins educacionais, tais como jogos e programas de 
entretenimento;
d) instalação ou remoção de qualquer tipo de software;
e) desacato às normas estabelecidas para a utilização dos equipamentos;
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f) alteração das configurações básicas dos computadores;
g) porte de alimentos e bebidas nos Laboratórios;
h) ouvir música ou assistir vídeos não educacionais;
i) acesso ao Laboratório com porte de bolsas, mochilas, sacolas etc.
j) quaisquer atitudes ou ações que infrinjam as normas estabelecidas no Código de Ética e 
Disciplina do Corpo Discente do Ifes.

4.5 Os casos de infração das normas estabelecidas no presente Regulamento serão encaminhados 
àCGAE.

4.6 Em caso de constatação de mau uso de equipamentos, como maus tratos, uso incorreto ou 
atos de violência, provocados deliberadamente por um ou mais usuários, estes(s) será(ão) 
responsabilizado(s) e será(ão) obrigado(s) a ressarcir o Ifes - Campus de Alegre pelas 
respectivas despesas de manutenção dos equipamentos e/ou materiais danificados.

4.7 É de inteira responsabilidade dos usuários o armazenamento de arquivos, guarda, 
memorização e uso de suas contas para acesso à rede local do Ifes, não podendo, em hipótese 
alguma, cedê-las à terceiros.

5 Da distribuição e utilização de software

5.1 Havendo disponibilidade, será feita a cessão i3e licenças de software dos programas Windows 
(nas versões 8 e 7), Visual Studio, Visio, Project dentre outros.
5.1.1 É de responsabilidade do(a) aluno(a) solicitante, providenciar um CD/DVD para a cópia 
autorizada do software.
5.1.2 O aluno solicitante deve preencher um termo de responsabilidade DreamSpark (Anexo 01) 
que visa garantir a não redistribuição indevida do software.
5.1.3 A licença é valida durante o período em que o aluno se encontrar regularmente matriculado 
no Ifes - Campus de Alegre.

6 Da manutenção dos Laboratórios

6.1 Da instalação dos softwares
6.1.1 A instalação dos softwares nos computadores poderá ser feita pelos estagiários, desde que 
seja previamente autorizado pelo professor responsável.
6.1.2 O estagiário que instalar qualquer software sem a devida autorização do professor 
responsável estará sujeito à advertência e/ou cancelamento do contrato de estágio.
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6.2 Da manutenção dos computadores
6.2.1 A manutenção dos computadores será de responsabilidade do Setor de Tecnologia da 
Informação do Ifes - Campus de Alegre, sendo permitida a execução dos serviços abaixo pelos 
estagiários dos Laboratórios de Informática, com a supervisão do Professor Responsável:
a) limpeza externa;
b) limpeza nos drivers de CD/DVD;
c) troca de peças externas como teclado, mouse e cabos;
d) troca de peças internas como drivers, coolers, bateria, fonte de alimentação, memória e disco;
e) instalação e configuração de sistema operacional e demais softwares.
6.2.2 Para a realização dos serviços a que se refere o item 7.2.1, o Professor Responsável deverá 
manter em estoque peças e ferramentas compatíveis com as atividades.

7 Da seleção de Estagiários

7.1 Para a seleção dos estagiários, o professor responsável divulgará o calendário nas turmas do 
Curso Técnico em Informática.

7.2 Os alunos interessados deverão apresentar seus nomes e o turno desejado ao professor 
responsável.

7.3 A seleção dos candidatos será feita mediante a realização de entrevistas, provas de 
conhecimento técnico e/ou atividades em grupo.

7.4 Serão avaliados pelo professor responsável os seguintes critérios: assiduidade, participação, 
espírito de companheirismo e desempenho dernonstrados em sala de aula.

7.5 O estágio terá duração de 01 (um) ano, podendo ser renovado por mais 01 (um) ano, sendo 
vinculado à empresa concedente Superestágios.

8 Das disposições finais

Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pelo professor responsável pelos 
Laboratórios de Informática e pela Diretoria de Ensino.
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ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO PARA USUÁRIOS DO DREAMSPARK (MICROSOFT 
DREAMSPARK PREMIUM - ACADEMIC ALLIANCE)

Na qualidade de membro do programa Microsoft DreamSpark Premium, a Diretoria de Ensino do Instituto Federal do Espírito Santo, 
Ifes, Campus de Alegre, autoriza o usuário abaixo a fazer uso dos softwares disponíveis pelo Programa DreamSpark em seu 
computador pessoal.

O administrador do programa DreamSpark da Diretoria de Ensino irá manter registros de uso dos estudantes, fornecer dados para a 
Microsoft® quando solicitado e assegurar o pleno cumprimento do programa entre os usuários, incluindo alunos, professores e pessoal 
técnico.

Ao instalar, copiar ou utilizar o software, o usuário concorda em se responsabilizar com os termos do EULA e da Licença 
Complementar,

DIRETRIZES DE INSTALAÇÃO
• Para cada produto baixado o usuário receberá uma Chave do Produto (Product Key) para instalar o software, única e intransferível, 

que não poderá ser pode divulgada a ninguém.

DIRETRIZES DE USO
• Não é permitido ao usuário passar cópias dos softwares emprestados pelo programa DreamSpark ou cópias de softwares baixados 

por download para ninguém.
• Não é permitida ao usuário a utilização do software para fins não comerciais, incluindo uso acadêmico, pesquisas ou projeto/ 

desenvolvimento/testes de trabalhos pertinentes atribuídos em sala de aula, bem como em projetos experimentais e pessoais.
• Não é permitido ao usuário o uso dos produtos do DreamSpark para desenvolvimento de software que tenha qualquer fim 

lucrativo.
• É permitido ao usuário o acesso a cópias dos softwares do DreamSpark, bem como proceder às instalações enquanto estiver ativa 

a parceria do DE e a Microsoft e enquanto o usuário estiver vinculado à DE.
• Se o usuário violar os termos da licença de uso (EULA) e da Licença Complementar, o administrador do programa DreamSpark irá 

exigir, de forma a ser definida, a confirmação da remoção do software de seu computador pessoal.
• A licença para a utilização do Programa DreamSpark é valida durante o período em que o aluno se encontrar regularmente 

matriculado no Ifes - Campus de Alegre.

IMPORTANTE: Serão feitas avaliações para descadastramento e verificação de infrações ao programa a qualquer momento. Os 
downloads e atualizações somente são considerados legais enquanto houver vínculo do usuário com a DE, embora possam ser 
utilizados sem restrição de prazo.

ACEITAÇÃO DO ACORDO ***
Ao assinar abaixo, o usuário concorda em se comprometer com os termos da licença de uso (EULA) e da Licença Complementar do 
DreamSpark, bem como com as políticas de utilização do administrador do programa e da Diretoria de Ensino.

***

(Favor preencher todos os campos. Campos não preenchidos ou ilegíveis implicarão na não efetivação da inscrição.)

Software:________________________________
Chave de ativação:_________________________
Curso (se aluno) / Setor (se servidor): ________
Período (Integral/Vespertino/Noturno, se aluno):
matrícula:__
Telefone: (__
Nome legível:
Assinatura:__

Ano de ingresso (se aluno): N? de
e-mail:
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