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I - FINALIDADE
O laboratório de informática visa suprir as necessidades de seus usuários
no que tange à área de desenvolvimento em informática.

II - ESTRUTURA
O laboratório de informática conta com 25 computadores ligados em Rede
com acesso a Internet, Monitores, LG, CPU LG, Processador Intel, sistema
Operacional entre 32 BIT a 64 BIT e memórias de 1 GB a 4 BG, uma
impressora HP. Dispõe de ampla sala, com ar condicionado, quadro branco
para exposição e projeção e boa iluminação.

III - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
De Segunda à Sexta feiras. das 07:00 às 22:40 horas e aos sábados das
08:00 às 12:00 horas

IV – UTILIZAÇÃO
Os Professores cujas disciplinas são ministradas no Laboratório de
Informática já possuem reservas pré-agendadas para os dias em que dão
suas aulas.
Os demais dias da semana são liberados para utilização dos outros
professores para que façam uso. Neste caso, as reservas devem ser feitas
com um dia de Antecedência junto a Recepção (controle de utilização).
Para pesquisa direta dos alunos, os mesmos também devem fazer a
reserva. O responsável pelo Curso ou Assistente de Coordenação, ou a
liderança de sala devem acompanhar e se responsabilizar pela utilização.
Quando algum equipamento apresentar defeito, o responsável pela
utilização deverá comunicar à recepção por escrito, qual a máquina que
apresentou o defeito e o tipo de mensagem ou ocorrência para que possa
ser feito o reparo com a maior brevidade possível.

V - DOS DEVERES

O horário discriminado para o uso deverá ser respeitado.

Todo usuário para adentrar na sala deverá ser acompanhado por um responsável
que permitirá a utilização dos equipamentos.
Ao término da atividade o usuário deverá deixar as cadeiras no lugar, os micros
desligados e sujeiras no lixo.
Não é permitido, em hipótese alguma, a utilização do laboratório para outras
finalidades que não sejam pesquisa e trabalhos acadêmicos.
É expressamente proibido o uso indevido da INTERNET, para navegar em sites
proibidos (sites de mensagens apelativas, pornográficos, salas de bate papo, chat,
entre outros); baixar programas que não sejam os já definidos.
Comer, beber, fumar, proferir palavras de baixo calão e outras formas de ofensa ao
professor ou a seus pares ou ainda a funcionários administrativos.
No caso de desrespeito aos itens acima, as penalidades a serem aplicadas são as
previstas em regimento, sendo em primeiro momento a proibição da utilização do
laboratório.
No caso de quebra do equipamento por descuido, o usuário pagará pelo conserto
pelo mesmo.

