
 

 

 

NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO VIA PESQUISA (LABORATÓRIO DE 
INFORMÁTICA) / BIBLIOTECA CENTRAL 

 
 
A Biblioteca Central (BC), para fins de normatizar os serviços do Via Pesquisa; 
 
RESOLVE: 
 
Tornar pública a presente normatização, visando o estabelecimento de normas e 
procedimentos para o uso do Via Pesquisa. 
 
1. O Via pesquisa terá como funções: 
 
I – Auxiliar a comunidade acadêmica no acesso às informações que necessitam para 
fins exclusivos de pesquisa científica; 
II – Treinamentos para utilização de bases de dados científicas; 
III – Levantamentos Bibliográficos; 
IV – Comutação Bibliográfica. 
 
2. É garantido às pessoas com deficiência (PcD) o acesso a computadores de uso 
exclusivo. 
 
3. O Via Pesquisa, durante o seu horário de funcionamento, terá um servidor à 
disposição para atender, orientar e tirar dúvidas dos usuários, quanto aos serviços 
oferecidos. 
 
4. O horário de funcionamento do Via Pesquisa é de segunda a sexta-feira, das 07h 
às 21h40 e aos sábados 08h às 14h. 
 
5. É dever do usuário: 
 
I – Zelar pela conservação e integridade dos equipamentos e acessórios que estiver 
utilizando; 
II – Reportar qualquer problema nos computadores aos responsáveis pelo 
laboratório. 
 
6. É vedado ao usuário: 
 
I – O uso simultâneo de mais de um computador; 
II – O uso das caixas de som dos computadores para emissão de qualquer espécie 
de áudio; 
III – O uso do computador para jogos, filmes, séries ou vídeos em geral, bem como 
para fins particulares;   
IV – A instalação de qualquer software nos computadores; 
V – A modificação da configuração dos equipamentos ou do sistema operacional; 
 
 
 
 
 



VI – Remover ou substituir os acessórios dos computadores; 
VII – O consumo de alimentos dentro do laboratório; 
VIII – O acesso a sites pornográficos ou que possam ser considerados ilegais ou 
ofensivos à moral pessoal ou coletiva; 
IX – Guardar arquivos pessoais nos computadores. 
 
7. O Via Pesquisa realizará periodicamente a manutenção de seus computadores, 
formatando e apagando todos os arquivos. 
 
Parágrafo Único. O Via Pesquisa não se responsabilizará por trabalhos ou outros 
arquivos deixados salvos nos computadores. 
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