
Laboratórios de Informática 
 
 
1. Distinção dos Laboratórios 
 
As Faculdades Santa Cruz de Curitiba possui 

atualmente dezoito (18) Laboratórios de Informática, distribuído da seguinte 
maneira: 

Campus Sede: 
• Laboratório 8 – Subsolo; 
• Laboratório 9 – Subsolo; 
• Laboratório 10 – Subsolo; 
• Laboratório 25 – Térreo; 
• Laboratório 26 – Térreo; 
• Laboratório 42 – 1º andar; 

Campus Bonat: 
• Laboratório 1 – Subsolo; 
• Laboratório 2 – Subsolo; 
• Laboratório 3 – Subsolo; 
• Laboratório 4 – Subsolo; 
• Laboratório 5 – Subsolo; 
• Laboratório 6 – Subsolo; 
• Laboratório 7 – Térreo; 
• Laboratório 9 – Térreo; 
• Laboratório 10 – Térreo; 
• Laboratório 11 – Térreo; 
• Laboratório 12 – Térreo; 
• Laboratório 13 – Térreo. 

 
São utilizados nos períodos da manhã, tarde e noite, pelos corpos 

docente, discente e funcionários das Faculdades, podendo também neste 
período, estar aberto a outros parceiros para o desenvolvimento de 
treinamento, cursos, etc.. As aulas agendadas, dos cursos de graduação, tem 
prioridade quanto ao uso, porém permite-se o uso dos laboratórios livres, para 
que, independente do turno, os alunos possam desenvolver seus trabalhos. 
Todos os laboratórios estão de acordo com o padrão do MEC relacionado ao 
número de alunos por computador e sempre atualizados com a tecnologia 
disponível no mercado. 

 
2. Do horário de Utilização 
  O horário de utilização dos laboratórios é: de segunda à sexta-
feira das 8h às 22:40h e aos sábados das 8h às 12:40h. 
  Para utilização informal (trabalhos, pesquisas, e-mail) dos alunos, 
os mesmos deverão procurar os laboratórios, identificados como “livres”, pela 
Administração dos Laboratórios de Informática. 
 
3. Do acesso aos Laboratórios 
  O(A) aluno(a) dos cursos deve: 
 



a) em aulas práticas: 
1º) dirigir-se ao laboratório indicado no horário fixado de sua 

sala ou dos laboratórios; 
2º) identificar-se na rede, efetuando o LOGIN, caso já não 

tenha sido feito. 
b) em horários livres: 

1º) dirigir-se ao laboratório conforme disponibilidade indicada 
no horário fixado nos editais. 
 

4. Da utilização da Estação 
  Os alunos possuem um drive (P:\) público na rede, no qual podem 
salvar seus arquivos; porém as Faculdades Santa Cruz não se responsabilizam 
por cópias/perdas dos arquivos. Não é permitido salvar arquivos ou instalar 
qualquer tipo de aplicativo no disco rígido da estação de trabalho que estiver 
utilizando; caso haja esta necessidade, solicitar ao funcionário responsável que 
efetue a instalação. 
  É proibido alterar a configuração da estação; 
  É proibido apagar arquivos relativos ao sistema que estejam 
gravados na estação; 
  O espaço reservado para o diretório público (P:\), destina-se ao 
armazenamento de dados inerentes à matéria aplicada. Arquivos como fotos, 
executáveis, jogos, vídeos, músicas e outros de conteúdo impróprio ou alheios 
ao programa disciplinar serão eliminados sem prévia comunicação.; 
  Mensalmente, no último dia útil de cada mês, será efetuada uma 
“limpeza” na unidade P:\, sendo eliminados os arquivos com datas anteriores a 
um mês, sem prévia comunicação. 
  É aconselhável que o(a) aluno(a), efetue backups em pen-drives 
ou emails. 
  É expressamente proibido o uso de disquetes, CD´s ou pen-
drives, contaminados com vírus, nos laboratórios. O alunos que tiver dúvidas 
em relação ao disquete que irá utilizar, deverá solicitar ao funcionário 
responsável que faça a verificação. 
  O aluno deve, acima de tudo, respeitar o Colaborador da 
Instituição que lhe atende/solicita algum tipo de informação. O mesmo sempre 
estará agindo sob ordens da Direção da Faculdade. Caso haja alguma atitude 
que caracterize falta de respeito, o aluno será punido de acordo com o 
Regimento da Instituição. 
 
5. Do comportamento dentro dos Laboratórios 
  É proibida a degustação de qualquer espécie de alimentos e 
bebidas no interior dos laboratórios. 
  É proibido fumar dentro dos laboratórios, bem como nos 
corredores de acesso aos mesmos. 
  O aluno deve manter uma postura íntegra, devendo servir de 
exemplo para seus colegas. 
 
6. Do acesso à Internet 
  A internet está disponibilizada nos Campi, via cabo de rede e Wi-
Fi, em todos os microcomputadores dos laboratórios para o uso exclusivo em 



pesquisas. Nos horários de aula, fica a cargo do professor a permissão de 
acesso à Internet. 
  É proibido utilizar a Internet para a consulta a sites de conteúdos 
impróprios, como pornografia, bate-papo, relacionamentos (Orkut), jogos, sites 
de violência, ou possuam natureza não condizente com o meio acadêmico. 
  Os equipamentos (cadeiras, computador, mesas, etc) devem ser 
utilizados e não destruídos pelos alunos, pelo que podem ser punidos conforme 
Regimento da Instituição. 
  Lembre-se: 
  O computador é seu instrumento de estudo e pesquisa. Proteja 
bem o seu investimento. Cuide, para que possamos continuar investindo em 
inovações e não em reposições! 
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