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1. DA FINALIDADE

A Biblioteca da Escola SENAI “Roberto Simonsen”, dispõe de 33
(trinta e três) computadores, cujo o objetivo é apoiar
pedagogicamente o processo ensino-aprendizagem realizado
em sala de aula, seja por intermédio de pesquisas na Internet ou
elaboração de trabalhos.

2. DA
ACESSIBILIDADE

Os computadores são de uso de todos os alunos regularmente
matriculados em qualquer curso da Escola.
Ao iniciar qualquer trabalho ou pesquisa no computador, o aluno
deverá verificar se o computador encontra-se em boas condições
de uso. Caso contrário, deverá informar imediatamente aos
funcionários da Biblioteca.
O aluno é responsável pela utilização correta dos equipamentos,
evitando danos por mau uso.

3. DO HORÁRIO

Os computadores poderão
funcionamento do setor:

ser

usados

nos

horários

de

– 2ª a 6ª: 7h40 às 21h45
– Sábados: 9h00 às 12:30 e 13:30 às 18h00

O aluno tem direito a utilizar o computador em horário de aula,
desde que apresente o encaminhamento assinado pelo docente.
Horário sujeito a alterações durante recessos, eventos, reuniões e,
ocasionalmente, por motivos de força maior.

4. DA UTILIZAÇÃO

O aluno tem prioridade na utilização dos computadores, porém
na ausência destes, os funcionários e prestadores de serviços da
Unidade também podem fazer uso dos mesmos, desde que
respeitado o regulamento.
Os computadores poderão ser utilizados individualmente ou em
grupos acompanhados pelo docente, desde que não haja
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aglomerações que gerem problemas aos demais usuários da
Biblioteca.

5. DA RESERVA

O docente deverá fazer a reserva dos computadores com
antecedência, a qual precisa ser confirmada pelos funcionários
da Biblioteca.
Deverá estar sempre disponível os computadores com indicação
de reserva para deficientes físicos.
Quando reservado dado computador, será tolerado o atraso de
20 minutos, após esse período outro docente, aluno ou
funcionário poderá fazer uso do mesmo.
O docente não poderá utilizar o espaço reservado dos
computadores em horários de intervalos dos cursos.

6. DOS TRABALHOS /
PESQUISAS
REALIZADAS

Os documentos gerados pelos alunos deverão ser salvos em seus
pen drivers, de sua inteira responsabilidade. A Biblioteca não
oferece qualquer material de gravação.

7. DAS PROIBIÇÕES

É vedado:
•

Utilizar jogos de qualquer espécie;

•
Alterar a estrutura de diretórios e/ou configurações dos
micros;
•

Copiar qualquer programa instalado;

•

Acessar grupos de conversa on-line (Chat);

•
Acessar sites de natureza obscena e/ou pornográfica, de
conteúdo ofensivo à moral, bons costumes e que incitem a
violência;
•

Efetuar downloads no HD.
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8. DA MANUTENÇÃO
DA ORDEM

Os alunos devem observar, nas dependências da Biblioteca, as
seguintes normas:
I.
Respeitar os funcionários, acatando suas instruções de
conduta no recinto;
II.
Não utilizar telefone celular, para ligações, durante a
permanência no local;
III.

Manter a ordem no recinto;

IV.

Não fumar ou alimentar-se;

V.

Não colocar mochilas e bolsas sobre as mesas;

VI.

Não dormir.

O aluno que não colaborar com a manutenção da ordem, será
convidado a se retirar da Biblioteca.

As medidas previstas neste Regulamento poderão ser acrescidas
da aplicação de penalidades inseridas pela Direção da Escola
SENAI.

Os casos não previstos neste Regulamento, serão resolvidos pela
Direção.

9. CONTROLE DE
REVISÕES

REV.
01
02
03
04
05

DATA
01/08/2014
24/06/2015
24/04/2019

06

07

08
09
10
11
12

14/11/2019

NATUREZA DA ALTERAÇÃO
Novo horário de funcionamento
Atualização dos horários de funcionamento e normas
Artº1 Substituição do termo “digitação” por “elaboração”
Artº 4 Substituição do termo “21h15” por “21h45”
Artº 6 Substituição do termo “aos computadores, tumultos
e barulhos” por “aos demais usuários da biblioteca”
Art. 7º Substituição do termo “no balcão de atendimento
da biblioteca” por “a qual precisa ser confirmada pelos
funcionários da biblioteca”.
Art. 8º Substituição do termo “Será reservado 50% dos
computadores para o docente responsável por uma turma
de alunos” por “Deverá estar sempre disponível os
computadores com indicação de reserva para deficientes
físicos”
Art. 9º Inclusão do termo “ou funcionário”
Art.12, item II inclusão do termo “para ligações”
Art.12º, item III substituição do termo “silêncio” por “ordem”
Retirada do termo ”Artº” do texto,
alteração do horário de atendimento.
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