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REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

 

Prezada comunidade acadêmica, 

Tendo em vista o uso compartilhado dos laboratórios de informática com a Fafijan informamos que 

os procedimentos para utilização dos laboratórios de informática devem ser seguidos visando o bom 

funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão deste Campus. 

Esclarecemos que dispomos atualmente de dois laboratórios de informática, nos quais a estrutura 

física e materiais como bancadas, quadros, lousas, aparelhos de ar condicionado, projetores e telas para 

projeção pertencem à Fafijan e funcionam como ambientes de uso compartilhado. 

O primeiro laboratório é conhecido como "LABORATÓRIO UFPR" e conta com um computador para 

o professor/monitor e outros vinte e um microcomputadores com quarenta cadeiras para utilização pelos 

alunos. O segundo laboratório conhecido como “LABORATÓRIO FAFIJAN” conta, por sua vez, com um 

computador para o professor/monitor e outros trinta microcomputadores com sessenta cadeiras para 

utilização pelos alunos. 

Existe também um terceiro laboratório de informática que é identificado como “LABORATÓRIO UFPR 

– SALA 52”. Dispõe de um computador para o professor/monitor e outros vinte e cinco microcomputadores 

com cinquenta cadeiras para utilização pelos alunos. No entanto, como todo o mobiliário e equipamentos 

pertencem à UFPR este espaço é de uso exclusivo da Universidade 

Destacamos que as atividades extensionistas ou outras iniciativas que envolvam público externo 

devem ser realizadas exclusivamente nos laboratórios “Laboratório UFPR” ou “Laboratório UFPR – Sala 

52”. 

Considerando esses espaços, uma agenda foi montada para cada laboratório com a finalidade de 

organizar a utilização, evitando possíveis conflitos de horários inclusive aqueles para limpeza da sala, 

manutenção de equipamentos e atualização de softwares. 

As reservas dos laboratórios de informática devem ser realizadas com, no mínimo, sete dias de 

antecedência. Ressaltamos ainda que os pedidos realizados na véspera ou na data de utilização serão 

analisados e podem ser indeferidos. Para visualizar as agendas e solicitar as reservas basta acessar: 

                                     

E clicar nas opções: 

   ou      ou    

PÁGINA DO CAMPUS UNIDADES DTI – DIVISÃO DE TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

CONSULTAR AGENDA 

LABORATÓRIO UFPR 

CONSULTAR AGENDA 

LABORATÓRIO UFPR – SALA 52 

CONSULTAR AGENDA 

LABORATÓRIO FAFIJAN 
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Ou diretamente pelos links: 

http://www.jandaiadosul.ufpr.br/agenda-do-laboratorio-de-informatica-ufpr/ 

http://www.jandaiadosul.ufpr.br/agenda-do-laboratorio-de-informatica-fafijan/ 

http://www.jandaiadosul.ufpr.br/agenda-do-laboratorio-de-informatica-sala-52/ 

Após verificar a disponibilidade de horários, o interessado deverá clicar no botão   

 e preencher o formulário com as seguintes informações: 

① dados do solicitante; 

② laboratório a ser utilizado; 

③ horários de início e término da utilização e; 

④ observações (quando forem pertinentes, ex: cabo HDMI, Kit com sistema de resposta interativa, etc). 

Ao clicar em   sua solicitação será enviada para a DTI. O pedido passará por análise 

e sua reserva estará efetivamente concluída apenas quando do envio do e-mail de confirmação. Nesse 

instante a agenda será atualizada e o horário solicitado passará a ser exibido como “Ocupado”. 

As chaves estão sob os cuidados da Divisão de Tecnologia da Informação do Campus e o professor 

ou técnico administrativo que fará uso dos laboratórios deverá retirá-las no dia da utilização do laboratório, 

assinando o livro de registro e assumindo a responsabilidade por quaisquer danos ou avarias que podem vir 

a ocorrer com o patrimônio. 

Com todo o exposto, reforçamos que essa política se faz necessária frente a crescente demanda por 

utilização dos laboratórios de informática. Temos conhecimento da limitação de espaços físicos no Campus, 

mas pedimos bom senso no sentido de não reservar um laboratório para situações como reuniões ou grupos 

de estudo em que o uso dos computadores não seja essencial e que existam outras salas disponíveis. 

Agradecemos a compreensão e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.  

Atenciosamente, 

Divisão de Tecnologia da Informação 
Campus Avançado em Jandaia do Sul 

Universidade Federal do Paraná 

REALIZAR AGENDAMENTO 

ENVIAR 


