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REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA BIBLIOTECA 

 

 

A Biblioteca da Escola Superior Agrária (ESACB) dispõe de um conjunto de computadores, especialmente 

destinados ao uso dos seus utilizadores internos (docentes, não docentes e estudantes) e externos.  

A utilização dos mesmos obriga, por parte de todos, ao respeito pelas normas constantes do presente 

Regulamento. 

 

1. A utilização dos computadores implica a respetiva requisição do serviço junto do balcão da 

Biblioteca. 

2. O ato de requisição obriga à identificação cabal do requisitante. 

3. No final da utilização, o utilizador deve informar o balcão de que concluiu a atividade. 

4. O período de uso por utilizador é de 60 minutos, podendo ser prolongado, no caso de não 

existirem outros utilizadores em espera. 

5. O computador pode ser utilizado por mais do que um utilizador, sendo que a responsabilidade da 

sua utilização recai sobre o elemento requisitante. 

6. Os utilizadores internos têm prioridade na utilização dos computadores. 

7. Atento o disposto no ponto 6, as atividades de pesquisa e utilização de recursos internos e externos 

à Biblioteca, constituem prioridade na utilização do computador. 

8. Observado o disposto nos pontos 5, 6 e 7, o computador pode ser utilizado para realização de 

trabalhos de grupo. 

9. É expressamente proibido desligar os equipamentos (tomadas de rede e elétricas). 

10. É expressamente proibido alterar ou provocar alterações nas configurações do computador, 

instalar software e guardar informação, a título permanente. 

11. É expressamente proibido utilizar o computador para jogar, nomeadamente jogos online. 

12. Qualquer anomalia ou mau funcionamento do computador deve ser imediatamente reportado no 

balcão da Biblioteca, sob pena de a responsabilidade recair sobre o último utilizador do 

equipamento. 

13. O não acatamento das disposições previstas no presente Regulamento, implica a cessação dos 

direitos de utilização dos computadores disponíveis aos utilizadores da Biblioteca. 
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O presente Regulamente funciona complementarmente ao Regulamento de Funcionamento das Bibliotecas 

do IPCB. 

 

 

 

Castelo Branco, __ de ___ de 2014. 

 

O Diretor 

 

 

Celestino António Morais de Almeida 

(Professor Coordenador) 

 

 

 

 

 


