Normas de utilização do Software e dos Laboratórios
do Departamento de Informática – Universidade do Minho

Estas normas complementam os regulamentos da Universidade no que
concerne à utilização de equipamento informático e software dos
Laboratórios do Departamento de Informática da Universidade do Minho
(LabDI).
As contas dos utentes são de utilização pessoal.
Portanto é proibido:


usar contas de outras pessoas;



permitir que outros usem a sua conta;



divulgar palavras-chave e outros meios de autenticação pessoal;



usar computadores ou terminais de computador para os quais não lhe
foi concedido acesso;



tentar aceder a informação ou serviços para os quais não está
autorizado;

Os utentes do LabDI têm de se respeitar mutuamente.
Portanto é proibido:


ler ou escrever ficheiros de outros utentes para os quais não tenha
autorização;



interferir com processos (execução de programas) de outros utentes;



enviar mensagens em grande número (spam);



abusar do sistema de correio electrónico;



perturbar o ambiente de trabalho nos laboratórios.

A utilização do LabDI tem de permitir o funcionamento normal dos seus
serviços.
Portanto é proibido:


detetar e obter palavras-chave de outros utentes;



monitorizar a rede;



gerar tráfego desnecessário;



propagar vírus, vermes ou cavalos de Tróia;



usar mais recursos
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Os recursos do LabDI destinam-se a actividades pedagógicas.
Portanto é proibido:


vender os resultados de qualquer trabalho efectuado com os recursos
do LabDI;



usar as áreas web pessoais para divulgação de bens, serviços,
marcas ou tudo que seja contrário à Lei e ao seu espírito;



ocupar um posto de trabalho para executar programas de jogos ou
passatempos, impedindo outros de trabalhar;



disponibilizar ficheiros protegidos por direitos de autor.

O equipamento e a sua disposição são para ser preservados.
Portanto é proibido:


danificar o equipamento e mobiliário;



modificar as ligações entre periféricos e computadores;



desligar equipamento para utilizar as tomadas eléctricas;



ligar equipamento pessoal (ex. portáteis) às tomadas de rede de
dados;



alterar a disposição do equipamento e do mobiliário.

Em resumo:
Não utilizar os recursos disponibilizados pelo Departamento de Informática
para outros fins que não os indispensáveis à prossecução das actividades
inerentes às suas funções.
Não danificar os recursos existentes nos laboratórios;
Não duplicar os produtos lógicos existentes nos laboratórios, excepto
aqueles cuja licença assim o permita;
Não utilizar os recursos para os quais não tenha autorização explícita;
Garantir a exclusividade e a privacidade dos direitos de utilização que me
foram atribuídos.
Muito importante:

Ter conhecimento que o Departamento de Informática, embora tente
preservar a integridade e a privacidade dos dados que os utilizadores
possam armazenar nos recursos aqui disponibilizados, não garante que tais
objectivos sejam alcançados, nem pode ser responsabilizado se tal não
acontecer;
O desrespeito de qualquer destas normas incorre em processo disciplinar
instaurado pela Universidade do Minho.

