Regras do laboratório de foto e vídeo
1.
É proibido o uso de calçados no fundo infinito. a não ser se necessário para a
realização do trabalho com a devida proteção.
2.
Todo o equipamento emprestado deve ser devolvido em um período de três
horas. O empréstimo pode ser renovado caso haja disponibilidade.
3.

Os equipamentos do laboratório não podem ser retirado do Campus da PUC.

4.
O agendamento de horário para uso de espaço deve ser realizado junto ao
técnico ou estagiários do laboratório e o responsável deve estar presente durante as
atividades. O período de utilização máximo é de três horas. Após um terço do tempo
reservado de atraso o agendamento será liberado.
5.
Trabalhos acadêmicos têm prioridade no uso do laboratório. Propostas de
portfólio e experimentação são bem-vindas exceto em períodos de G1 ou G2.
Projetos comerciais não são permitidos.
6.
O uso do laboratório é exclusivo para alunos do Departamento de Artes e
Design ou de alunos de outros departamentos que estejam cursando disciplinas
oferecidas pelo DAD.
7.
No caso de utilização de tintas, pós coloridos ou outro material que danifique
o espaço, será necessário combinar previamente com os funcionários do laboratório.
8.
Os funcionários e/ou estagiários dos laboratórios podem ser acionados para
auxiliar o aluno que tiver dúvidas quanto ao uso dos equipamentos, porém não
podem fazer o trabalho pelo aluno.
9.
Não é permitido comer, beber, fumar ou dormir nas intermediações do
laboratório.
10. O DAD não se responsabiliza pela perda ou extravio de objetos pessoais
deixados dentro dos laboratórios.
Em caso de desrespeito a uma ou mais regras, avaria de equipamentos ou falta em
agendamento, o aluno poderá ser suspenso no uso do laboratório. As suspensões
serão progressivas e aplicadas durante os períodos letivos na seguinte ordem:
a. Primeira ocorrência: 24 horas
b. Segunda ocorrência: 7 dias
c. Terceira ocorrência: 1 mês
d. Quarta ocorrência: 2 meses
e. Quinta e demais ocorrências: 4 meses

