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CONTRATO PARA USO DA REDE INTERNA E INTERNET NA MORADIA ESTUDANTIL (GRADUAÇÃO) 

 

Eu, _______________________________________, e-mail: _______________________________________ aluno(a) do      
Instituto Ivoti, solicito acesso à rede acadêmica e à internet a partir do meu computador, mediante taxa de conexão e                    
mensalidade abaixo descritas, observando o que segue: 

1. Responsabilizo-me por todos os atos produzidos em meu computador, quer seja referente ao uso da internet,                
quer seja da rede local interna (LAN); 

2. Comprometo-me em usar o acesso à internet e à rede local de acordo com a legislação vigente no país e ao                     
regimento interno da Instituição. 

3. Estou ciente de que devo utilizar o serviço fornecido pela Instituição de forma responsável, ética e para fins                  
unicamente acadêmicos, respeitando as orientações fornecidas, zelando pela integridade dos serviços e equipamentos             
disponibilizados; 

4. Sou sabedor que não devo disponibilizar arquivos ou pastas na rede interna e/ou internet de forma ilegal                 
(softwares “piratas”, filmes, músicas, vírus, etc), materiais adultos ou qualquer conteúdo que não tenha fins acadêmicos, nem                 
realizar download dos mesmos; 

5. Estou ciente que, havendo algum problema de funcionamento ou necessidade de alterações no computador,              
deverei solicitar o serviço ao Suporte Técnico do Instituto Ivoti, que encaminhará um dos seus técnicos para solucionar o                   
problema, mediante pagamento da taxa de serviço (de acordo com valor abaixo), a qual será debitada na próxima fatura,                   
claramente discriminada. Nenhum aluno, professor, funcionário vinculado ou não à Instituição está autorizado a alterar as                
configurações da rede; 

6. Comprometo-me a desligar o computador toda vez que sair do quarto onde moro, local onde o computador                 
está instalado e autorizado ao uso, respeitando as normas de funcionamento da Moradia Estudantil; 

7. Estou ciente que os comunicados enviados pela Instituição serão através do e-mail acima fornecido e, havendo                
alteração do endereço, devo comunicar imediatamente ao Suporte Técnico; 

8. Estou ciente que a navegação, chats, conversas on-line em texto, áudio e/ou vídeo, bem como qualquer outro                 
acesso à internet e à rede local, através do serviço disponibilizado pelo Instituto Ivoti, são monitorados e armazenados de forma                    
automática, sobre o qual autorizo a direção da Instituição a fazer uso dos relatórios. 

Valores para o ano de 2020 (sujeitos a alterações): 

● Taxa de conexão: R$ 40,00; 
● Mensalidade: R$ 40,00; 
● Manutenção: R$ 35,00/hora; 

Requisitos: 

● Computador com Windows 7 ou superior; ou GNU/Linux; 

 

O cancelamento do serviço dar-se-á por descumprimento de qualquer item acima acordado; através da solicitação do                
aluno, por escrito, entregue ao Suporte Técnico ou pelo e-mail suporte@institutoivoti.com.br; ou por decisão da direção da                 
Instituição. A NÃO SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO, AO DESVINCULAR-SE DA INSTITUIÇÃO,          
RESULTARÁ NA CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS MENSAIS. 

Todas e quaisquer dúvidas e questões omissas neste contrato serão resolvidas pela direção do Instituto Ivoti, em conjunto                  
com a Coordenação de Tecnologia da Informação. 

 

 

                                 ___________________________________________________________ 


