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1 HISTÓRICO  

Inaugurado em janeiro de 2001, atendendo ao corpo docente e discente da            

Instituição, o laboratório de Informática das Faculdades Batista do Paraná tem por            

objetivo servir como auxílio ao ensino.  

2 LOCALIZAÇÃO  

Localizado na Avenida Silva Jardim, 1859, no bairro Água Verde, em Curitiba, o             

laboratório de Informática é parte das Faculdades Batista do Paraná, com sede no             

mesmo local. Visa atender toda a comunidade acadêmica e externa disponibilizando           

serviços como acesso a plataformas educacionais, treinamentos a usuários,         

provedores de e-mail, acessibilidade.  

3 HORÁRIO DE ATENDIMENTO  

O laboratório de Informática da Instituição está disponível de segunda a           

quinta-feira, das 13h às 22h; e sextas-feiras até as 21h, pois nesse dia da semana não                

há aulas. 

4 SERVIÇOS  

O laboratório de Informática destina-se ao acesso à internet para atender a            

pesquisa e extensão.  
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5 ORGANIZAÇÃO  

O laboratório de Informática é um ambiente de apoio técnico da Biblioteca Xavier             

Assumpção. Conta com a assistência dos atendentes da Biblioteca para auxiliar as            

comunidades interna e externa para realizar pesquisas, normatizar trabalhos         

acadêmicos, bem como tirar dúvidas tecnológicas de acesso às plataformas de ensino,            

além de proporcionar apoio para a realização de pesquisas em bases digitais e na              

Web.  

6 OBJETIVO E FINALIDADE  

O objetivo geral do laboratório de Informática é atender a pesquisa e extensão             

da comunidade interna e externa. 

6.1 Objetivos específicos  

● apoio ao ensino pesquisa e extensão; 

● apoio ao atendimento à comunidade externa; 

● auxílio para pesquisa em bases digitais; 

● auxiliar no apoio da formatação de normas da ABNT;  

● auxílio para acesso à plataforma do aluno e também às informações do            

sistema acadêmico. 

6.2 Finalidade 

Tem por finalidade atender as necessidades dos discentes e docentes, dos           
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colaboradores e também da comunidade externa. 

7 ESTRUTURA  

O laboratório de Informática disponibiliza aos usuários uma sala ampla, com           

estações de estudo e 10 computadores. Há um projeto em andamento para aquisição             

de mais 11 computadores de ponta com acesso à internet de alta velocidade.  

Para alunos com necessidades especiais, o laboratório de Informática         

disponibiliza computadores com sistema operacional ORCA, o qual permite que          

pessoas cegas utilizem um microcomputador comum (PC) para desempenhar uma          

série de tarefas, com um nível alto de independência no estudo e no trabalho.              

Possui também computador com tela de alto contraste, para pessoas com baixa            

visão. Além disso, o laboratório da Biblioteca dispõe de fones de ouvido, caixas de              

som, pessoas treinadas para dar auxílio de informática e linguagem dos sinais. O             

software da Biblioteca disponibiliza tutoriais na própria plataforma, além de          

proporcionar alto contraste, aumento e diminuição de tela. 

8 DIREITOS E DEVERES DO USUÁRIO  

 
● utilizar o laboratório de Informática da FABAPAR nos ambientes virtuais e físicos            

destinados à consulta, ao estudo e à pesquisa; 

● ter livre acesso aos materiais disponíveis; 

● utilizar o empréstimo dos fones de ouvido disponíveis para esse fim; 

 
5 



 

● usar os terminais de computador para pesquisas científicas, consultas à página           

e ao Sistema de Informação da Biblioteca da FABAPAR; 

● Conforme a Lei 9610/98 de Direitos Autorais, o Decreto n.º 9.522, de 8 de              

outubro de 2018, promulga o Tratado de Marraquexe, firmado em Marraquexe,           

em 27 de junho de 2013, para facilitar o acesso de pessoas cegas a obras               

publicadas, assim como o acesso de pessoas com deficiência visual, ou outras            

dificuldades, ao texto impresso. A Biblioteca da FABAPAR disponibiliza aos          

usuários com necessidades especiais bases com acesso on-line, bem como          

atende conforme a demanda, usando os mais diversos meios de comunicação,           

como aplicativos, redes sociais, e-mails etc.  

 

Não é permitido ao usuário: 

 

● entrar no laboratório de Informática com bolsas, sacolas, pastas, malas ou outro            

recipiente, devendo deixar tais objetos no guarda-volumes; 

● danificar os computadores pertencentes a FABAPAR; 

● consumir bebidas, alimentos, fumar ou praticar jogos de qualquer espécie no           

interior do laboratório; 

● utilizar-se de material perfurante ou cortante e qualquer outro objeto que possa            

danificar os computadores e/ou instalações do laboratório; 

● usar telefone celular no laboratório. Os aparelhos devem ficar desligados ou no            

modo silencioso; 
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● falar em voz alta ou produzir ruídos que atrapalhem o estudo ou a             

leitura/pesquisa dos demais usuários; 

● modificar as configurações dos computadores, seguindo sempre orientação do         

funcionário presente no local; 

● instalar programas nos computadores do laboratório; 

● salvar arquivos ou documentos nos computadores; 

● acessar conteúdos pornográficos;  

● infringir qualquer norma de funcionamento interno estipulada no Regulamento do          

laboratório. 

9 MELHORIAS E AMPLIAÇÕES 

No início do ano 2017 foi criado o seguinte cronograma de melhorias:  

  ● Troca de computadores com defeito e antigos. Realizado em 08/2017;  

● Melhoria das mesas e disponibilidades de máquinas no ambiente.          

Realizado em 12/2017;  

● Infraestrutura UniFi, rede sem fio. Realizado em 03/2018;  

● Troca do sistema operacional de Windows para Linux. Vem sendo           

realizado desde 06/2019; e 

● Aumento da disponibilidade de máquinas de 09 para 15 pontos de            

acesso. Será realizado até 12/2019.  
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10 PRAZO DE DURAÇÃO  

A manutenção do laboratório por parte do GTIC está constantemente          

sendo realizada. 

Este documento está sujeito a alterações sem aviso prévio, sempre que           
necessário. As alterações seguem padrões e normas institucionais. 
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