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ORIENTAÇÕES PARA USO 

 

1. O uso da Internet deve estar relacionado, estritamente, ao ensino, pesquisa e extensão. 

2. O acesso a Internet será permitida durante o funcionamento da Biblioteca. 

3. O acesso a Internet será permitida apenas nos Notebooks, e será cadastrado pelo endereço 

MAC do equipamento. 

4. Para o bom funcionamento da rede é incondicionalmente proibido: 

a. Executar jogos de qualquer natureza; 

b. Utilizar os recursos do IFMT – campus avançado de Guarantã do Norte para fazer 

o download ou distribuição de software ou dados não legalizados de qualquer 

natureza; 

c. Acessar sites que disponibilizem bate-papo online; 

d. Acessar site de comunidades ou relacionamento, ou qualquer outro que enseja a 

troca de informações pessoais de qualquer natureza pedofílico,  salvo por questões 

de trabalho devidamente justificadas e autorizadas; 

e. Acessar sites que possibilitem a transmissão de dados na modalidade streaming de 

qualquer natureza, como vídeos, músicas ou rádios on-line, por exemplo, (Netflix, 

filmes e séries online), exceto Youtube para fins estritamente acadêmicos; 

f. Acessar sites que apresentem conteúdo incompatível ao ambiente escolar e 

acadêmico, bem como aqueles que incitem qualquer tipo de preconceito ou 

discriminação, ou ainda, aqueles que possibilitem a realização de atividades ilegais 

ou que prejudiquem a imagem da instituição perante a sociedade. 

g. Realizar downloads e upload de arquivos de música, vídeo e jogo, de qualquer 

natureza ou formato, utilizando a conexão de Internet disponibilizada pelo IFMT – 

campus avançado Guarantã do Norte, para fins que não estejam relacionados às 

atividades escolares e acadêmicas. 

h. Utilizar o acesso dos recursos de internet para instigar, molestar, constranger, 

assediar, ameaçar, ofender, abalar a imagem, invadir a privacidade ou prejudicar 

pessoas e/ou organizações; 

5. Ao usar a rede, o usuário está ciente que suas conexões podem estar sendo monitoradas e, 

ao fazê-lo, está implicitamente concordando com tal procedimento. O IFMT – campus 

avançado de Guarantã do Norte se reserva no direito de monitorar os acessos às páginas 

da Internet com o intuito de identificar, bloquear e notificar formalmente os usuários sobre 

a utilização imprópria deste serviço. 

6. Os usuários estão sujeitos às leis Federais, Estaduais e Municipais, não isentando o 

responsável de responder por eventuais ações penais se o caso envolver ocorrência 

considerada crime ou contravenção penal, nos termos da legislação vigente. 

 

https://www.dicionarioinformal.com.br/pedof%C3%ADlico/
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7. A não observação de qualquer um dos itens acima e/ou a detecção de qualquer conduta 

e/ou método considerado inadequado, ilegal, imoral, ofensivo e/ou antiético tornará o 

usuário passível de punições previstas do Regimento Disciplinar Discente desta 

instituição e consequente a proibição do uso deste serviço. 

 

Aqueles que tenham interesse em realizar o cadastro para uso da Internet, será necessário 

preencher o formulário abaixo (Anexo I) e entregá-lo no Setor de Tecnologia da Informação.  
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE CADASTRO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO À INTERNET 

NA BIBLIOTECA DO CAMPUS 

 

Informações do Usuário 

Nome Completo  

Curso  

Ano/Turma/Semestre  

 

Informações do Equipamento do Usuário 

Endereço MAC  

Marca/Modelo  

 

 

 

 

                     __________________________________________________ 

     Assinatura* 

 

( * ) Ao assinar, você concorda com as orientações/informações descritas neste documento. 

 

 

Guarantã do Norte-MT ____ de ________ 20____. 


