
Instituto Federal de Brasília – Campus Riacho Fundo

Curso Superior de Letras – Licenciatura em Língua Inglesa

Regulamento para utilização do Laboratório de Línguas

Introdução

Este  documento  apresenta as  normas que regem e orientam a utilização do Laboratório de

Línguas,  estando todos os  usuários  sujeitos  a  este  regulamento.  Eventuais  particularidades  e  casos

omissos neste documento devem ser encaminhados à Coordenação do Curso Superior de Letras.

Regulamento

I. Acesso e utilização

1. O Laboratório de Línguas é vinculado à Coordenação do Curso Superior de Letras – Licenciatura em

Língua  Inglesa,  responsável  pela  organização  da  agenda  de  utilização.  Ele  deverá  sempre  estar  à

disposição dos professores do campus durante os horários de aulas dos cursos regulares, de extensão e

demais cursos vinculados a esta Coordenação.

2. A Coordenação priorizará a utilização do laboratório para atividades de docência do Curso Superior

de Letras, estando as demais atividades programadas sujeitas a adiamento. A segunda prioridade será

dada a atividades de monitoria deste curso. Não havendo agendamento de atividades de docência e

monitoria, fica a cargo da Coordenação autorizar a utilização do laboratório para atividades de outros

cursos do campus.

3.  A Coordenação  manterá  disponível  aos  professores  do  Curso  Superior  de  Letras  a  agenda  de

utilização do laboratório, que conterá todos os horários disponíveis para utilização divididos em horas-

aula. Para a otimização do uso do laboratório, os professores deverão agendar somente os horários

necessários para suas atividades, evitando o agendamento de um turno completo nos casos em que não

seja necessário todo o período.

4.  Os professores serão responsáveis pelo agendamento das atividades de monitoria.  Os monitores



poderão solicitar a abertura do laboratório em horários previamente agendados mediante apresentação

de uma autorização assinada pelo professor responsável.

5.  Todos  os  monitores  devem  conhecer  este  documento  e  assinar  um termo  de  compromisso  de

utilização para acessar o laboratório.

6. Os monitores devem priorizar a utilização do laboratório para atendimentos individuais.

7. São considerados usuários todos os alunos e professores do Curso Superior de Letras, além de alunos

e professores de outros cursos do campus, quando autorizados por esta Coordenação.

8. Cada usuário é responsável pelo equipamento no período em que estiver fazendo uso dele.

9. Os usuários devem comprometer-se a utilizar os recursos disponíveis no laboratório exclusivamente

para atividades de ensino, pesquisa e extensão. Espera-se de todo usuário o cumprimento a uma série

de  normas  que  seguem o  bom-senso  geral,  favorecendo  assim a  coletividade  e  o  aproveitamento

máximo do laboratório para fins educacionais. O usuário que tenha dúvida a respeito da utilização de

qualquer aparelho ou software deve relatá-la ao responsável pelo laboratório, evitando práticas que

possam causar danos ao equipamentos ou sistemas operacionais.

10. As atividades desenvolvidas no laboratório devem contar obrigatoriamente com a presença de, pelo

menos,  um professor,  ou  na  ausência  deste,  de  um responsável  designado  pelo  professor  ou  pela

Coordenação. Todos aqueles que forem designados como responsáveis pela utilização do laboratório

devem conhecer este documento e assinar um termo de compromisso de utilização.

II. Horário de funcionamento

11. O Laboratório de Línguas somente poderá ser utilizado de acordo com o horário de aulas divulgado

pela Coordenação do Curso de Licenciatura em Letras.

12.  Solicitações  de  utilização  do  laboratório  em horários  diferentes  devem ser  encaminhas  a  esta

Coordenação para avaliação.



III. Proibições

13. É expressamente proibido no Laboratório de Línguas:

a) Instalar softwares, mesmo em versões portáteis;

b) Utilizar softwares não licenciados ou piratas;

c) Alterar configurações de softwares instalados ou do próprio sistema;

d) Abrir, desmontar, consertar e reconfigurar qualquer equipamento;

e) Danificar equipamentos deliberadamente;

f) Trazer equipamentos particulares para utilização no laboratório, exceto dispositivos

de armazenamento removíveis de pequeno porte e laptops pessoais;

g) Retirar qualquer equipamento do laboratório;

h) Desenvolver e disseminar vírus, ou qualquer tipo de malwares, nos equipamentos;

i)  Criar  e/ou utilizar programas que tenham o objetivo de obter  senhas ou outros

dados pessoais de outros usuários;

j) Utilizar jogos;

k) Acessar sítios eletrônicos ou utilizar softwares de conteúdo pornográfico;

m) Consumir qualquer tipo de alimento ou bebida, fumar;

n) Utilizar os equipamentos para fins pessoais, ou qualquer outro tipo de atividade

incompatível com as atividades acadêmicas;

o) Mudar a organização das mesas e equipamentos do laboratório;

p)  Trocar  periféricos  (mouse,  teclado,  monitor  de  vídeo etc)  ou equipamentos  de

lugar;

q) Utilizar os computadores para download e/ou upload de arquivos que não estejam

relacionados às atividade acadêmicas;

r) Desligar o computador sem antes sair de todas suas contas de correio eletrônico ou

de outros sítios eletrônicos;

s) Acessar contas de correio eletrônico de terceiros que estejam abertas, devendo o

usuário que encontra uma conta aberta realizar a saída imediatamente;

t) Utilizar o laboratório para qualquer atividade que viole direitos autorais;

u)  Utilizar  os  computadores  e  equipamentos  para  fins  incompatíveis  com  as

atividades da aula que está sendo ministrada;

v) Utilizar telefones;

w) Deixar equipamentos ligados após a utilização.



IV. Penalidades

14. Os usuários que praticarem qualquer ação prevista no item 13 deste regulamento, ou outra que

resulte em danos ao Laboratório de Línguas, estarão sujeitos às seguintes sanções:

a) Suspensão temporária do direito de uso do Laboratório de Línguas;

b) Reposição de equipamentos danificados deliberadamente ou retirados;

c) Sanções disciplinares previstas no Regimento do campus.

15. Fica a Coordenação do Curso Superior de Letras responsável por deliberar sobre a sanção mais

adequada aos casos descritos no item 13 e eventuais casos omissos neste regulamento.

16. Conforme a informação do item 9 deste regulamento, é dever do usuário relatar suas dúvidas sobre

a utilização dos  equipamentos  e  softwares,  não sendo a falta  de informação justificativas para má

utilização de qualquer recurso do laboratório que configure uma infração às normas.

V. Boas práticas de utilização

17. Seguem algumas recomendações para a boa utilização do Laboratório de Línguas:

a) Desligar os computadores e demais equipamentos após cada sessão de uso;

b) Manter cópia de arquivos pessoais em dispositivos móveis, pois o suporte pode

realizar limpezas e formatações sem o aviso prévio.

c)  Reportar  imediatamente  ao  responsável  pelo  laboratório  qualquer  ocorrência

estranha observada com o equipamento;

d) Manter o laboratório organizado após a sua utilização;

e) Zelar pela boa utilização dos computadores, equipamentos, cadeiras e mesas.

f) Manter ligados os aparelhos de ar-condicionado quando mais de dois computadores

estiverem sendo utilizados, especialmente em dias quentes, visando aumentar a vida

útil dos equipamentos.

18. O responsável pela utilização do laboratório que notar ou presenciar qualquer avaria ou problema

com equipamentos ou softwares  deve relatá-la no caderno de ocorrências que ficará disponível no



laboratório, além de informar o ocorrido à Coordenação para que se tomem as atitudes necessárias.

VI. Validade deste regulamento

19. Este documento entra em vigor na data de sua divulgação, estando todos os usuários do Laboratório

de Línguas sujeitos às suas regras.

20. O casos omissos neste regulamento serão encaminhados pela Coordenação ao Colegiado do Curso

Superior de Letras.



ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO PARA UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE LÍNGUAS

POR MONITORES

  

 

Declaro,  para  os  devidos  fins,  que  eu,  _________________________________________________

portador do CPF ____________________, monitor(a) da disciplina ____________________________

________________________________________  sob  a  orientação  do(a)  professor(a)  ___________

________________________, no Curso/Projeto ___________________________________________

__________________________ do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Brasília,

Campus Riacho Fundo, tenho ciência das obrigações inerentes ao uso do Laboratório de Línguas e

nesse  sentido,  COMPROMETO-ME  a  respeitar  as  regras  do  Regimento  Interno  para  Uso  do

Laboratório. 

 A inobservância de qualquer regra implicará no impedimento de uso do laboratório, sem a presença de

um professor responsável. 

  
_______________________________________________________, matrícula: _____________

Monitor(a)

 

Brasília, _____ de _______________ de 20____

 

 

______________________________________________________________

Professor(a) Responsável



ANEXO II

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO LABORATÓRIO DE LÍNGUAS

Eu, _____________________________________________________________, Professor__ do Curso

____________________________________________, autorizo o(a) monitor(a)__________________

_____________________________________________a solicitar à segurança do campus a abertura do

Laboratório  de  Línguas  em  horários  agendados  e  assinalados  na  ficha  de  autorização,  conforme

irformado na seguinte tabela:

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado

Matutino

Vespertino

Noturno

Brasília, _____ de _______________ de 20____

 

 

______________________________________________________________

Professor(a) Responsável



ANEXO III

FICHA DO ALUNO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHA DE AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DO LABORATÓRIO DE LÍNGUAS

Segundo Semestre de 2016

Está o(a) monitor(a) ____________________________________________________ autorizado a 

solicitar abertura do Laboratório de Línguas nos dias e turnos assinalados na tabela abaixo.

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado

Matutino

Vespertino

Noturno

Brasília, _____ de _______________ de 20____

 

______________________________________________________________

Professor(a) Responsável

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


