BIBLIOTECA NMS/FCM
NORMAS UTILIZAÇÃO SALA PESQUISA AUTOMATIZADA
(Piso -1)
Considerações gerais
Informam-se os utilizadores da Biblioteca NMS/FCM que os computadores existentes na sala de pesquisa
automatizada constituem um recurso coletivo, pelo que a instalação de programas sem autorização prévia
pode prejudicar os utilizadores e implicar penalizações para quem desrespeitar esta determinação.
1. Recomendações aos utilizadores dos computadores da sala de pesquisa
a) Os computadores disponíveis na sala de pesquisa do Piso -1 da Biblioteca devem ser utilizados
exclusivamente para fins de estudo e aprendizagem;
b) Sempre que estiverem a ser usados para outros fins, o utilizador em causa será convidado a ceder o seu
lugar a outro ou a abandonar a sala;
c) O utilizador não deverá executar programas sem autorização prévia, mesmo os programas recebidos nas
mensagens de e-mail;
d) Não devem ser instalados novos programas no computador, caso sejam necessários deverá contactar a
informática da Biblioteca (ou Balcão de Atendimento);
e) Em caso algum o utilizador pode alegar desconhecimento das consequências da utilização que faz do
computador e programas existentes. A Divisão de Informática da NMS/FCM tem mais gosto em tirar
dúvidas a um utilizador do que reparar danos por uso indevido.
f) Não deverão ser infringidas a Lei Portuguesa e a Lei da Comunidade Informática em vigor.
2. Orientações específicas relativamente à utilização do espaço da Sala de Pesquisa
A sala de pesquisa automatizada destina-se ao uso dos equipamentos disponíveis e não está autorizado
neste espaço, o estudo individual ou em grupo (existem outros espaços para estes fins).
3. Impressões
a) Se tiver necessidade de imprimir, selecione a impressora pré-defenida, que fisicamente está junto do
Balcão de atendimento.
b) Para levantar as impressões terá que indicar o número do computador que utilizou.
c) Informe-se sobre o preçário no Balcão de Atendimento.
4. Acesso Wireless
A Biblioteca disponibiliza nas suas instalações acesso via Wireless, através:
Rede – OPENFCM
Password: (solicitar no balcão de atendimento)
5. Helpdesk
Para qualquer pedido de esclarecimento ou reportar anomalias deverá contactar de imediato os
funcionários da Biblioteca.
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