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1. OBJETIVOS DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  

Iniciar os alunos de graduação dos cursos de Química no uso de técnicas modernas 
de computação e pesquisa , visando uma melhor formação profissional. 

2. NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

2.1 Atendimento ao usuário  

Caracterizam-se como usuários: 

a)     estudantes de graduação dos cursos de química;  
b)     estudantes de pós-graduação dos cursos de química;  
c)     docentes e servidores técnicos - administrativos lotados no Instituto de Química;  
d)     bolsistas de Pós - Doutorado que desenvolvem atividades no Instituto de Química; 
e)     bolsistas que desenvolvem trabalhos orientados por professores do Instituto de Química. 
                  

Observe, no entanto, que TODO usuário estudante deverá ser (re) cadastrado ao 
início de cada semestre mediante: 

�       preenchimento da ficha de cadastro;  
�       apresentação de carteira de identidade e comprovante de matrícula atualizado;  
�       fornecimento de ( uma ) foto 3x4. 

O acesso ao laboratório de Informática de Química - LABINQUI fica condicionado 
à presença do responsável técnico ou de um bolsista atuante no setor, ou ainda de um 
professor responsável no caso único e exclusivo de reserva do setor para ministrar - se 
disciplina/curso.  

2.2 Atendimento a Disciplinas/Cursos 

O professor que desejar utilizar as dependências do Laboratório de Informática de 
Química - LABINQUI, deverá incluir na elaboração do seu calendário uma previsão de 
utilização do mesmo, solicitando no início do semestre uma reserva de todos os horários 
necessários à sua disciplina. Não sendo isso possível, deverá procurar o responsável com 
uma antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja analisada a 
disponibilidade no (s) horário (s) solicitado (s). 

 



2.3 Atendimento individual 

• A reserva de horário é feita semanalmente.  
• A tolerância para a reserva é de 15 min e, caso seja superada. Implica na perda da reserva 

em questão.  
• O período máximo de utilização diária é de 01 (uma) hora/dia.  
• O usuário deverá apresentar os conhecimentos básicos sobre informática para a utilização 

dos equipamentos.  
• Sob hipótese alguma será permitido ao usuário mudar as configurações existentes, 

instalar ou excluir programas. Caso haja necessidade, o usuário deverá dirigir-se ao 
responsável técnico para que o mesmo as efetue, se possível.  

• O uso individual deverá ser específico às atividades das disciplinas de graduação ou pós-
graduação em que esteja matriculado, não podendo de forma alguma utilizar o 
Laboratório para outros fins.  

• O usuário é responsável pela conservação tanto dos equipamentos como dos softwares.  
• Todos os disquetes a serem utilizados deverão ser verificados antecipadamente, com 

um anti - vírus.  
• O papel (formulário contínuo) é de uso exclusivo das atividades vinculadas às disciplinas 

e cursos. Para outras finalidades o usuário deverá trazer o seu próprio papel.  
• Fica terminantemente proibida a consulta a sites pornográficos, bem como a instalação de 

programas de jogos, sob pena de suspensão por 15 dias.  
• A infração dessas normas implicará em cancelamento do cadastro. Casos omissos serão 

resolvidos pela coordenação do LABINQUI.  
• Casos omissos serão resolvidos pela coordenação do LABINQUI.  

 

Observação: O cadastro contém informações sobre o usuário e o termo de responsabilidade, 
possibilitando o controle, disciplinar e estatístico deste setor.  
                        Data da última alteração neste documento: 05.12.2008.  
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