
REGIMENTO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA – FESV 

 

• Quantidade de Laboratórios 
 

8 laboratórios de Informática, sendo  7 com Pc’s e 1 Laboratório de Macintosh 

 

 

• Quantidade de Computadores 
 

Cada Laboratório possui 22 computadores, com exceção do laboratório 07, que possui 

25 computadores 

 

 

• Horário de Funcionamento 
 

O Horário de funcionamento dos laboratórios é:  

Segunda a Sexta: 8:00 às 22:40 hrs. 

Sábado: 8:00 às 12:00 hrs. 

 

 

• Configuração de Hardware e Software 
 

Laboratórios de Pc:  

Computadores STI, Intel Core I3, 3 Gb de memória RAM, 320GB HD, Monitor   

STI LCD 18.5”; 

Sistema Operacional: Windows 7 Pro, Pacote Office 2010, Pacote Adobe CS3, 

Corel Draw X3, AutoCad 2010 e acesso a Internet.  

 Obs: Todos os laboratórios possuem conexão do computador do professor ao 

data show. 

 Laboratório de Macintosh: 

Computadores  Apple Imac, Intel Core I3, 4 Gb de memória RAM, 500GB HD, 

Monitor 22”; 

Sistema Operacional MAC OS, Pacote office for MAC, Pacote Adobe CS5, Corel 

Draw X5 e acesso a Internet via Wireless. 

 

 

• Reserva para Aulas 
 

As reservas para aulas para todo o semestre deverão ser feitas pelo Coordenador do 

respectivo Curso com antecedência do início das aulas. 



As reservas avulsas deverão ser feitas pelo Coordenador ou professor que necessitar 

utilizar o laboratório de informática, com no mínimo 48 hrs de antecedência e 

respeitando a disponibilidade dos laboratórios. 

 

 

• Instalação de softwares 
 

Só poderão ser instalados nos computadores dos laboratórios os softwares 

homologados para uso da instituição, ou softwares Free. 

 

Caso algum professor necessite da instalação de algum software específico (deverá 

possuir licença ou ser free), deverá solicitar a instalação com  1 (uma) semana de 

antecedência, e fornecer o software para que seja feita a instalação, caso contrário, 

não será providenciada a instalação em hipótese alguma. 

 

 

• Provas EAD 
 

No Período de provas  de EAD ( Cursos 100% a distancia, Semi-presencial ou disciplinas  

on line), os laboratórios serão de uso exclusivo do EAD, salvo as reservas feitas 

previamente. para  todo o semestre letivo. 

 

 

• Avaliação Institucional 
 

No Período de Avaliação Institucional, os laboratórios serão para uso exclusivo das 

avaliações, salvo as reservas feitas previamente para todo o semestre letivo e para o 

período de provas de EAD. 

 

 

• O que é Proibido 
 

É proibido no interior dos laboratórios:  

 Entrar portando qualquer tipo de alimento (bebidas, frutas, biscoitos, etc.); 

 Efetuar ligações com o telefone celular; 

 Conversas em tom elevado de voz; 

 Conectar notebooks na rede dos laboratórios; 

 Manusear os computadores (retirar mouse ou teclado, retirar cabos, etc.). 
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