TERMO DE CONCORDÂNCIA COM AS REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DA LAN HOUSE ALJ
ANEXO II
Nome: _____________________________________________________________
No. Matrícula: ____________________
Endereço:_______________________________________________________________________________
Telefones – Res.:_____________________ Cel.: _____________________________
Email:________________________________________________________________















Uso dos microcomputadores:
O uso dos microcomputadores da lan house é exclusivo dos associados e seus dependentes;
O uso dos microcomputadores da lan house poderá ser monitorado via sistema pelo Setor de TI da ALJ;
O sistema permitirá a utilização de 01 (uma) hora para cada login (acesso);
O mesmo usuário somente poderá continuar logado caso haja computador vago e/ou não encontrar-se outro
associado no aguardo de sua vez;
O valor para cada hora será de R$ 1,00 (um real) e deverá ser debitado no doc mensal do associado titular ou de
seu dependente;
O Setor de TI da ALJ se reserva ao direito de definir os programas e sites que serão disponibilizados nos
microcomputadores da lan house, como forma de se proteger de ações ilegais ou danosas praticadas por
qualquer indivíduo, de forma proposital ou inadvertidamente. A utilização inapropriada dos equipamentos torna
vulnerável a atuação de hackers, contaminação por “vírus” e danificação, gerando comprometimento dos
sistemas, além de problemas legais;
É proibido:
Menor de 12 (doze) anos entrar e permanecer sem o acompanhamento de pai/mãe ou responsável legal
devidamente identificado;
Adolescente entre 12 (doze) e 17 (dezessete) anos entrar e permanecer sem a autorização de pai/mãe ou
responsável legal devidamente identificado;
Acessar programas de computador ou qualquer outro material (músicas, fotos e vídeos) que violem a lei de
direitos autorais (copyright), bem como aqueles de conteúdo ilegal, pornográfico, discriminatório, homofóbico,
racista ou que faça apologia ao crime;
Utilizar os recursos computacionais nos microcomputadores da lan house para constranger, assediar, prejudicar
ou ameaçar a ALJ ou terceiros, sejam eles indivíduos ou organizações;
Passar-se por outra pessoa ou esconder, por qualquer meio, a própria identidade quando utilizar os recursos
computacionais nos microcomputadores da lan house de propriedade da ALJ;

Estou ciente e de acordo com as REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DA LAN HOUSE ALJ

___________________________________
Assinatura Usuário
Porto Alegre,

/

/ 2011

___________________________________
Assinatura Pais/Responsável legal

