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 Termo de Compromisso para Usuários dos LCCs/UFCG 

Aluno(a):  Matrícula:  

 
O presente termo determina as condições gerais a que se submetem os usuários dos recursos dos 

Laboratórios de Ciência da Computação (LCC) do Departamento de Sistemas e Computação da 

UFCG. Normas de utilização mais específicas são mantidas separadamente e publicadas pela 

gerência dos laboratórios, que é exercida pelo grupo Guardians e pelos funcionários de TI do Centro 

e Unidade Acadêmica, esta autorizada a desabilitar imediatamente o acesso de qualquer usuário se 

for verificado o descumprimento dos termos aqui mencionados ou das normas de utilização do 

laboratório. 

 

1. O uso dos laboratórios é essencialmente acadêmico. O uso para fins pessoais é tolerado, desde 

que seja eventual e obedeça às normas vigentes estabelecidas pela gerência. Em particular, é 

explicitamente proibida a utilização: 

- Para fins de interesse de entidades comerciais e/ou políticas; 

- Para fins comerciais de qualquer natureza. 

 

2. Todas as contas de usuários dos sistemas são para uso exclusivo do titular da conta. É 

expressamente proibido compartilhar ou emprestar as contas e as senhas de acesso. 

 

3. É expressamente proibido o uso dos recursos dos LCC com o propósito de obter acesso a 

recursos não autorizados dos próprios LCC ou de qualquer outro sistema ligado à Internet. Em 

particular, é proibido aos usuários: 

- Procurar obter acesso privilegiado a recursos do sistema sem a devida autorização da gerência; 

- Procurar obter acesso a arquivos de outros usuários sem a devida permissão; 

- Procurar obter senhas de outras contas do sistema (isto inclui a execução de crackers). 

 

4. O uso dos recursos deve respeitar todas as leis vigentes. Em particular, devem ser observadas as 

leis que regem a utilização de sistemas de software, a Lei Nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), às 

leis de direitos autorais (copyright) e os cuidados com a publicação de material na internet (ver 

Normas de Utilização, para condições mais específicas). 

 

5. A gerência do sistema respeitará a privacidade dos usuários. Arquivos e e-mails não serão lidos 

pelos administradores, mas o controle adequado das permissões e da visibilidade dos arquivos é de 

responsabilidade exclusiva dos usuários. 

 

Declaro que entendo e acato os termos e condições acima enumerados para a utilização dos recursos 

dos LCC, e que cumprirei todas as normas de utilização vigentes nos laboratórios. Caso situações 

não previstas se configurem, comprometo-me a consultar a gerência antes de qualquer ato. 

Finalmente, me declaro ciente de que estarei sujeito às punições cabíveis pelo descumprimento das 

condições aqui enumeradas. 

 

Campina Grande,  de     de   . 

 

 

  

Assinatura do(a) aluno(a)  


