
 
 

 
REGULAMENTO DO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO 
COMUNITÁRIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA  MUNICIPAL  

 (KIT – SECRETARIA DE CULTURA) 
  
 
 
O Telecentro Comunitário da Biblioteca Pública Municipal oferece Curso de 
Informática – Sistema Linux – gratuito. 
 
Nos horários em que não estejam acontecendo as aulas, o Telecentro oferecerá serviço 
de acesso à Internet e correio eletrônico via Webmail. 
 
O Telecentro Comunitário tem como uma de suas finalidades oferecer à comunidade 
acesso facilitado e gratuito ás fontes eletrônicas de informação.  

 
 

DO CURSO 
 
Art. 1º - A princípio será oferecido curso básico composto de Editor de Texto;  Planilha 
e Apresentações (slides). 
 
Art. 2º -  Estas turmas e horários poderão ser alterados de acordo com as necessidades e 
demandas surgidas, para uma melhor utilização do Telecentro, após a conclusão das 
mesmas.  
 
Art. 3º - Posteriormente, poderão ser inseridos outros cursos que se utilizem da 
tecnologia da informação, assim como palestras e similares,  de acordo com a sugestão e 
solicitação  dos usuários e da capacidade instalada. 
 
Art. 4º - O curso básico terá duração aproximada de 4 meses,  terá as seguintes turmas e 
horários: 
 

TURMA DIA DA SEMANA HORÁRIO 
A - manhã 2ª e 4ª feira 9:00 às 11:00 

 
B - tarde 2ª e 4ª feira 14:30 às 16:30 

 
C - tarde 3ª e 5ª feiras 14:30 às 16:30 

 
D - manhã 3ª e 6ª feiras 9:00 às 10:00 

 
 



§ 1º - Serão disponibilizadas 10 vagas por turma. 
 
§ 2º - Poderão se inscrever jovens  a partir de 13 anos de idade, com a devida 
autorização dos responsáveis.  
 
§ 3º -  A turma D será composta exclusivamente por pessoas da terceira idade. Para este 
caso específico, considera-se terceira idade, a pessoa a partir dos 50 anos. Porém, a 
mesma poderá inscrever-se em outra turma, se preferir.  
 
§ 4º - As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, que será efetivada através da 
assinatura do Termo de Compromisso pelo aluno. 
 
§ 5º - Os inscritos que não conseguirem vaga no primeiro período de inscrições, 
constituirão lista de espera para as próximas turmas.   
 
Art. 5º - Durante as aulas, não será permitida a permanência de qualquer acompanhante 
dentro da sala de aula, salvo casos específicos.  
 
 
DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET  
 
 
Art. 6º - O serviço gratuito  de acesso à Internet será oferecido em horários 
estabelecidos conforme a programação,  fora dos horários de aulas, será  realizado 
mediante a leitura e aceitação deste Regulamento e  a apresentação da carteira de 
usuário da Biblioteca ao funcionário responsável pelo Setor.  
 
Parágrafo único:  Menores de 12 anos devem ser autorizados pelos pais ou responsável, 
nos termos da Lei.  
 
Art. 7º - O uso do serviço de acesso à internet deverá ser realizado sempre com a 
supervisão de funcionário do Setor. 
 
Art  8º - O usuário fica ciente e aceita de forma expressa, que a Biblioteca não possui a 
obrigação de prestar qualquer serviço de assistência, incluindo assistência técnica ou 
atendimento ao usuário relativamente ao correio eletrônico ou outros que possam ser 
oferecidos ou inclusos durante a vigência do serviço. 
 
Art 9 º - Neste período, serão dadas noções básicas de navegação na Internet a todo o 
usuário que necessitar, mediante a disponibilidade de monitores específicos.  
 
Art 10 - Neste período, fica vetada a utilização do(s) terminal(ais) de computador(es) 
para aulas, cursos e outras atividades de informática.  
 
Art 11 - O usuário tem ciência, reconhece e isenta a Biblioteca de qualquer 
responsabilidade por interrupções e/ou suspensões do serviço, que poderão ocorrer em 
virtude de manutenção do sistema, falhas no fornecimento de energia elétrica, ações 
administrativas, casos fortuitos, força maior ou em decorrência de ações de terceiros. 
Não haverá compensação de horário em tais eventualidades. 



 
Art 12 - O Serviço poderá ser ampliado, reduzido, alterado ou extinto, a qualquer 
momento, independente de aviso prévio ao usuário e sem que qualquer compensação ou 
indenização seja devida pela Biblioteca Pública Municipal. 
 
Art 13 - O acesso ao serviço  se dará mediante a existência de computador desocupado.     
 
§ 1 º O tempo de utilização do terminal de acesso é de 50 minutos por usuário. 
 
§ 2 º O usuário menor de 07 anos deve ser acompanhado dos pais ou responsáveis, 
durante o uso do terminal. 
 
Art.14 - É Vetado: 
 
I - modificar, introduzir, alterar, gravar, deletar ou excluir dados e parâmetros de 
configuração e/ou uso do equipamento do Telecentro, intencionalmente, de modo que 
venha a comprometer o uso dos equipamentos; 
 
II - utilizar para fins ilegais ou para transmitir ou para obter material e/ou informações 
e/ou dados de natureza ilegal, vexatório, difamatório, que viole a privacidade de 
terceiros, ou que seja abusivo, ameaçador, obsceno, vulgar, injurioso, calunioso ou de 
qualquer outra forma moralmente ou eticamente censurável, ou que infrinja ou possa 
infringir direito de propriedade intelectual ou outros direitos de terceiros; 
 
III – utilizar os equipamentos para uso comercial; 
  
IV - tentar violar sistemas de segurança de informação de terceiros ou obter acesso não-
autorizado a redes de computador conectadas à Internet ou a dispositivos de 
comunicação, informação ou computação. 
 
Art. 15 – O não cumprimento das regras previstas neste Regulamento acarretará nas 
seguintes penalidades sucessivas: 

I. 1ª ocorrência: advertência verbal; 
II. 2ª ocorrência: advertência escrita; 
III. 3ª ocorrência: exclusão do programa. 

 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
Art. 16 - O acesso ao Telecentro Comunitário será pela Biblioteca Pública Municipal. 
Desta forma, deverá ser seguida as regras internas da mesma,  ficando  proibido o 
acesso com bolsas, pastas, sacolas, mochilas e similares.  
 
Art. 17 - É expressamente proibido o consumo de alimentos sólidos ou líquidos nas 
dependências do Telecentro Comunitário. 
 
Art. 18 – Para utilizar os serviços do Telecentro o usuário deve sempre portar a carteira 
fornecida pela Biblioteca. 
 
 



Art. 19 – A utilização dos equipamentos será registrada em livro específico.  
 
Art. 20 – Na utilização dos equipamentos  será permitido até dois usuários por 
computador.  
 
Art. 21 – O uso da impressora do Telecentro,  será de uso exclusivamente pedagógico, 
sendo que a impressão de qualquer material deverá ser feito em outro setor da 
Biblioteca.   
 
 
 
      Conselho Gestor do Telecentro 
 
 
 
      


