
 

 

Laboratórios de Informática 

 

Hoje contamos com diversos tipos de laboratórios. Eles se diferem em diversos 

aspectos: 

 

  Espaço físico; 

  Quantidade de computadores; 

  Quantidade de acentos por computadores; 

  Tipos de computadores; 

  Sistema operacional; 

  Aplicativos instalados; 

  Periféricos; 

  Entre outros. 

 

  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Segunda a sexta das 07h30 às 22h35 e nos sábados das 07h30h às 14h. 

Quando houver aula marcada: se o professor e/ou os alunos não comparecerem 

após 20 (vinte) minutos do início da reserva, o responsável pelo laboratório deverá 

registrar no sistema a ausência do professor e comunicar a coordenação. Salvo se 

o professor comunicar antecipadamente a possível ocorrência de atraso do início 

da aula, o que deverá ser informado aos alunos. 

  

 

PERMISSÃO DE ACESSO AOS LABORATÓRIOS 

 

Os Laboratórios de uso Geral poderão ser acessados por todos os alunos, 

independente do curso a que ele pertença. Os Laboratórios de uso específico, 

quando não tiver aula, somente poderão ser acessados por alunos do respectivo 

curso do laboratório, mediante autorização da coordenação do curso. 

Quando houverem aulas marcadas, somente poderão acessar o laboratório alunos 

pertencentes ao curso da aula que será ministrada. 

 

 

 

 

  



 

 

CONTAS DE ACESSO – LOGIN 

 

O acesso aos computadores dos laboratórios se fará através de conta e senha de 

uso exclusivo do aluno. 

O login da conta será automaticamente gerado após a efetivação da matrícula. A 

senha poderá ser alterada pelo próprio aluno nos Totens existentes nas 

dependências do campus no Portal do Aluno. 

 

  

MATERIAL DE APOIO 

 

Os laboratórios de Informática da Unijorge contam com kit multimídia (projetor e 

caixa de som), com exceção dos laboratórios de uso geral. 

  

 

EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 

  

IMPRESSORA 

Laboratório de Uso Geral possui impressora instalada e compartilhada, para que os 

alunos possam imprimir seu trabalho. 

Impressoras coloridas e copiadoras estão distribuídas nos corredores dos 

laboratórios. 

  

SUPRIMENTOS 

Nas impressoras instaladas nos Campi, disponibilizamos gratuitamente papéis A4 e 

A3. 

É de responsabilidade da Unijorge o abastecimento das impressoras nos 

laboratórios. Ao usuário que identificar que acabou papel ou teve alguma 

intercorrência no laboratório, a GTI disponibiliza ramal dentro dos laboratórios, para 

que o usuário possa se comunicar com o apoio técnico. 

  

DOCUMENTOS NÃO PERMITIDOS PARA IMPRESSÃO 

A Unijorge não permite impressão de material inapropriado ao ambiente 

acadêmico. 

  

SCANNER E CÓPIA 

É disponibilizado impressoras multifuncionais para utilização dos alunos em 

Laboratório de Uso 

Geral. 

  

 



 

 

GRAVADOR DE DVD-ROM 

É disponibilizado Gravador de DVD-ROM em todos os laboratórios da Unijorge. 

  

 

PROCEDIMENTOS NÃO PERMITIDOS DENTRO DOS LABORATÓRIOS 

 

Para garantir a segurança e a privacidade de nossos usuários, passamos a citar 

alguns procedimentos não permitidos, passíveis de advertência e até mesmo de 

cancelamento de sua conta de acesso em caráter temporário ou definitivo: 

 

 Usar a rede para tentar ou realizar acesso não autorizado a dispositivos de 

comunicação, informação ou computação; 

 Acessar redes sociais; 

 Acessar sites ou programas não condizentes com o ambiente acadêmico, tais 

como os de conteúdo pornográfico, hackerismo, jogos e similares; 

 Transmitir ou divulgar ameaças, pornografia, pedofilia, material racista ou 

qualquer outro que viole a legislação em vigor no país; 

 Forjar endereços de máquinas, de rede ou de correio eletrônico, na tentativa de 

ocultar a identidade ou autoria, ou de responsabilizar terceiros; 

 Comunicar-se através de chat; 

 Jogos de computador; 

 Comer e beber; 

 Fumar; 

 Falar ao Celular; 

 Entrar no laboratório que está sendo utilizado para aula sem ser aluno da 

respectiva disciplina; 

 Discutir ou elevar a voz excessivamente. 

 Fica também expressamente vedada a utilização para envio, distribuição, 

publicação ou divulgação de materiais e informações de caráter difamatório, 

ilícito ou obsceno, inclusive informações de propriedade de outras pessoas ou 

empresas, em desrespeito a marcas ou material protegido por direitos autorais. 

  

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMENTOS PERMITIDOS 

 

Os seguintes procedimentos são permitidos dentro dos laboratórios: 

 

 Execução de trabalhos acadêmicos nos programas oferecidos nos 

computadores; 

 Acesso ao WebMail pessoal; 

 Acesso a listas de discussão, fóruns e debates com propósitos acadêmicos. 

 

  

PENALIDADES 

 

Caso quaisquer das regras de uso dos laboratórios seja violada, o aluno estará 

sujeito às seguintes punições administrativas, sem prejuízo das punições previstas 

em lei: 

 

 Primeira falta cometida: Conta desativada por um mês; 

 Segunda falta cometida: conta desativada por três meses e notificação para o 

coordenador do curso; 

 Terceira falta cometida: conta desativada por seis meses, além de notificação 

para o coordenador de seu curso também para a Diretoria Acadêmica. 

  

 

AR-CONDICIONADO 

 

Todos os laboratórios da Unijorge são climatizados. No início de cada turno, o 

equipamento de climatização é ligado pelo responsável dos laboratórios. 

 

  

HIGIENIZAÇÃO 

 

É de responsabilidade da Supervisão dos Laboratórios verificar as condições do 

laboratório quanto a limpeza do chão, mesas, palco, monitores e quadros(lousa) e 

recolhimento de lixo. 

  

 

 

 

 

 



 

 

INTERNET 

 

É importante salientar que o controle sobre o acesso a Internet durante o horário da 

aula é imprescindível para o aproveitamento da turma no assunto que está sendo 

ministrado. 

Por padrão, a internet será bloqueada durante o período das aulas, exceto quando 

solicitado previamente pelo responsável pela reserva. Em laboratórios de uso geral 

a Internet estará sempre disponível. 

Em laboratórios de cursos específicos, por padrão, a Internet não estará disponível, 

a não ser que o professor responsável pela aula solicite a sua liberação. 

Havendo discordância deverá ser confirmado com o professor quanto a liberação 

naquele horário e comunicar ao supervisor para as devidas providências. 

  

 

SERVIDOR DE IMPRESSÃO – PAPERCUT 

 

Ao ingressar na Unijorge ou na renovação de matrícula o aluno passa a ter direito 

para cota de impressão. O controle das cotas será efetuado pelo aplicativo 

PaperCut. 

O limite de impressão por usuário obedecerá aos critérios da Instituição. 

Havendo necessidade de mais impressões, o aluno poderá adquirir cotas através 

do Portal do Aluno – Solicitação de Serviços – Compra de Créditos de Impressão. 
 


