LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
Infraestrutura Campus Sede – Pedro Ivo
Laboratório de Aula
18 computadores Processador Intel Core i3, 04GB RAM, HD 500GB
12 notebooks – Processador Intel Core i3, 02 GB RAM, HD 320GB
Laboratório de Pesquisa
10 computadores Processador Celeron, 01GB RAM, HD 160GB
Horário de Funcionamento do Laboratório de Pesquisa
Segunda a Sexta – 07h30 às 22h
Utilização dos Microcomputadores
Os computadores dos Laboratórios de Pesquisa poderão ser utilizados para digitação de trabalhos,
realização de tarefas ou demais atividades de natureza acadêmica durante os horários descritos
acima. Não devem ser gravados arquivos no disco rígido (HD) do computador sem prévia
autorização do professor encarregado ou do Monitor. Qualquer conteúdo gravado no HD poderá ser
apagado ou perdido por problemas no equipamento. Por este motivo, os acadêmicos que fizerem
uso dos computadores deverão gravar seus trabalhos em pen-drive conservando-os sempre em seu
poder. É recomendável que o acadêmico identifique seu pen-drive com nome e turma, para o caso
de perdê-lo. Não deverão ser alteradas as configurações atuais dos computadores,
bem como serem feitas quaisquer modificações no ambiente de trabalho, conteúdo de diretórios, na
criação de senhas de acesso ou para outras definições que possam alterar o padrão de operação do
equipamento, a não ser durante as aulas e apenas por orientação do professor.
Do uso da Internet
Para utilização da Internet no Laboratório de Pesquisa, basta que o acadêmico verifique junto ao
auxiliar da Biblioteca se o acesso está liberado. O tempo de uso deve se restringir ao que for
estritamente necessário, para que tal serviço possa atender a todos. É proibido acessar página com
conteúdo impróprio (sites com material pornográfico, ilegal, comunidades ou salas de batepapo). O
auxiliar da Biblioteca tem total controle sobre as páginas acessadas e pode suspender o acesso do
acadêmico ao Laboratório de Pesquisa quando não houver respeito às normas estabelecidas.
Rede Wi-Fi
A Faculdade FACEL está coberta pelo sinal de internet através de rede WiFi. Para utilizá-la, o
acadêmico deverá conectar-se a qualquer rede WiFi com prefixo “FACEL”. Para realizar a
navegação, deverá utilizar a mesma senha utilizada no sistema acadêmico (Genesys).
Monitor
No Laboratório de Pesquisa, o acadêmico poderá solicitar aos auxiliares da Biblioteca orientações
na utilização dos equipamentos, sanar dúvidas e monitorar a utilização dos recursos da rede. Caso o
acadêmico não consiga utilizar um micro, deverá solicitar ajuda aos auxiliares da Biblioteca para
que lhe concedam um dos computadores. Isto é importante, pois ocasionalmente alguns
equipamentos podem estar em manutenção e seu uso prejudicaria o seu trabalho.
Softwares
Os softwares instalados nos microcomputadores estão disponíveis para uso geral, porém é proibida
a cópia destes programas ou instalação em outros equipamentos. É proibida a instalação de qualquer
software, seja ele regularizado ou não, mesmo que para uso temporário e sob qualquer pretexto. É
proibido também o uso de qualquer tipo de jogo.

