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REGIMENTO

A IES possui 2 Laboratórios de informática, disponíveis para utilização 
de professores e alunos. O objetivo dos laboratórios é a disponibilização 
de recursos de informática para os diver
utilizarem o laboratório, devem seguir as seguintes formas:
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
 
De segunda à sexta: 8h às 12h; 13h às 18h; 18:30h às 22h
De sábado: 8h às 12h 
 
NORMAS DE USO: 
 
1. Agendar horário para a utilização do equ
responsável, neste caso o TI;
2. Respeitar os horários dispo
previamente por professores;
3. Os horários destinados as aulas práticas no laboratório deverão ser
agendadas, pelo professor responsável com no 
antecedência pelo Portal Educacional, juntamente com a equipe técnica 
do TI; 
4. É proibida a utilização de jogos:
5. Não consumir alimentos e bebidas no laboratório:
6. É proibido o acesso a sit
7. Ao encerrar as atividades, não se esquecer de desligar os 
equipamentos, se não houve
8. Não será permitida a utilização dos laboratórios para atividades que 
não estejam diretamente ligadas ao ensino,
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O LABORATÓRIO DE INFORMÁT
 

A IES possui 2 Laboratórios de informática, disponíveis para utilização 
professores e alunos. O objetivo dos laboratórios é a disponibilização 

de informática para os diversos cursos da instituição. Para 
laboratório, devem seguir as seguintes formas:

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 

De segunda à sexta: 8h às 12h; 13h às 18h; 18:30h às 22h
 

1. Agendar horário para a utilização do equipamento com o técnico
responsável, neste caso o TI; 
2. Respeitar os horários disponíveis e as reservas realizadas 

professores; 
3. Os horários destinados as aulas práticas no laboratório deverão ser
agendadas, pelo professor responsável com no mínimo
antecedência pelo Portal Educacional, juntamente com a equipe técnica 

4. É proibida a utilização de jogos: 
5. Não consumir alimentos e bebidas no laboratório: 
6. É proibido o acesso a sites pornográficos; 
7. Ao encerrar as atividades, não se esquecer de desligar os 

não houver outros alunos que irão utilizá
8. Não será permitida a utilização dos laboratórios para atividades que 

estejam diretamente ligadas ao ensino, pesquisa ou extensão.
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TICA 

A IES possui 2 Laboratórios de informática, disponíveis para utilização 
professores e alunos. O objetivo dos laboratórios é a disponibilização 

sos cursos da instituição. Para 
laboratório, devem seguir as seguintes formas: 

De segunda à sexta: 8h às 12h; 13h às 18h; 18:30h às 22h 

ipamento com o técnico 

níveis e as reservas realizadas 

3. Os horários destinados as aulas práticas no laboratório deverão ser 
mínimo 2 dias de 

antecedência pelo Portal Educacional, juntamente com a equipe técnica 

7. Ao encerrar as atividades, não se esquecer de desligar os 
r outros alunos que irão utilizá-lo; 

8. Não será permitida a utilização dos laboratórios para atividades que 
pesquisa ou extensão. 


