TERMO DE
RESPONSABILIDADE

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE
COMUNICAÇÃO SONORA
NICS - UNICAMP

Nome do Requisitante:
Órgão/Setor do requisitante:

Matrícula / RA:
Celular:

Data prevista para utilização:

E-mail:
Nome do pesquisador do NICS responsável (orientador):
Pesquisa Desenvolvida:

Matrícula:

Celular:
E-mail:

Regulamento
•

•
•
•
•

•
•
•
•

O laboratório/estúdio destina-se às atividades de pesquisa do NICS e é de uso exclusivo para alunos/pesquisadores
regularmente matriculados nesta Universidade devendo sempre contar com a supervisão do professor/pesquisador
responsável do Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora (NICS);
Os recursos dos laboratórios/estúdio deverão ser utilizados para fins acadêmicos, não sendo permitido seu uso para fins
particulares ou profissionais;
O funcionamento dos laboratórios/estúdio se restringe ao período de funcionamento do Núcleo Interdisciplinar de
Comunicação Sonora - NICS e durante eventos quando reservados com antecedência;
A reserva dos laboratórios/estúdio para coleta de dados, gravações, seminários de pesquisa e experimentos deverá ser
solicitada formalmente ao responsável pelo laboratório/estúdio com antecedência mínima de uma semana;
Não é permitido:
o Instalar/desinstalar softwares nos equipamentos dos laboratórios/estúdio sem autorização explícita;
o Uso de software ilegal e/ou acesso a conteúdo inadequados, que não façam parte das atividades previstas nos
laboratórios/estúdio;
o Alterar configurações de software e/ou hardware, assim como o local de instalação de qualquer equipamento ou
acessório dentro do laboratório/estúdio;
o Utilizar os recursos dos laboratórios acompanhados de pessoas que não possuam vínculo com a Universidade,
salvo com autorização expressa;
o Consumir qualquer tipo de alimento ou bebida dentro do laboratório/estúdio;
o Fumar nas dependências (Lei Antifumo nº 13.541/2009);
O NICS não se responsabiliza por dados armazenados nos computadores e rede interna, ficando a critério de cada
usuário providenciar cópia de seus arquivos;
A qualquer momento o responsável pelos laboratórios/estúdio poderá autorizar o acesso ao conteúdo das áreas dos
usuários, a fim de verificar sua correta utilização;
O solicitante, o orientador e o responsável pelo laboratório/estúdio devem assinar o Termo de Responsabilidade
atestando ciência das regras de uso dos laboratórios/estúdio;
As atividades que não estão presentes nesse regulamento deverão ser encaminhadas aos cuidados do Setor de
Informática para as devidas providências.

Termo de Responsabilidade
Eu, ___________________________________________ (Pesquisador Requisitante), venho por meio deste, solicitar
autorização e agendamento para uso do __________________________ para o dia(s) __________________________, no
período de __________________________ de propriedade do Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora – NICS.
Comprometo-me a zelar pelos equipamentos e materiais disponíveis no __________________________ durante o período de
utilização, e estou ciente que a má utilização dos mesmos acarretará em custos de reparo e/ou reposição a mim atribuídos.

Assinatura/Carimbo Requisitante

Assinatura/Carimbo Orientador

Assinatura/Carimbo NICS

